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Tutkimusraportin aiheena on finanssialan inkrementaalinen muutos. Tutkimuksessa
kuvataan Suomen finanssitoimialan rakennetta ja kilpailuympäristössä tapahtunutta
muutosta sekä toimialan kehittymistä vähitellen ydinliiketoimintoihin perustuen
toimialan
keskeisten
ryhmittymien
näkökulmasta.
Lisäksi
tarkastellaan
finanssitoimialan nykytilannetta ja keskeisten toimijoiden näkemyksiä finanssitoimialan
lähitulevaisuuden kehityksestä.
Teoreettinen osuus tarkastelee yritysten toimintaympäristön rakentumista eri
ulottuvuuksien kautta. Eri ulottuvuuksien erittelemisen kautta pyritään ymmärtämään
toimialan kehittymistä yksityiskohtaisemmin. Toimialan kehittymistä kuvaavien
teorioiden kautta rakennetaan tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys, jonka avulla
empiiristä aineistoa tarkastellaan.
Työ on luonteeltaan laadullinen case – tutkimus, jonka tavoitteena on kuvata ja selittää
moniulotteista ilmiötä. Tutkimusta varten haastateltiin kuutta eri finanssialan
asiantuntijaa. Finanssialan kehityksen voidaan ajatella ilmenevän haastatelluille
suhteellisen samankaltaisena. Haastatteluaineistoa tarkasteltiin abduktiivisen eli
teoriasidonnaisen sisällön analyysin keinoin.
Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että Suomen finanssiala on kehittynyt
inkrementaalisesti ydinliiketoimintoihin perustuen. Finanssialan rakenteissa on
tapahtunut muutoksia konsolidoitumisen vaikutuksesta, jonka seurauksena toimiala on
muodostunut eri liiketoimintojen osalta hyvin keskittyneeksi. Uudenlaisessa
ympäristössä on aktiivisesti luotu finanssipalvelukokonaisuuksia ja ajattelumalli on
siirtynyt yksittäisen palvelun tarkastelusta kokonaisasiakkuuksien tarkastelemiseen.
Kilpailun kiristyminen ydinpalveluiden osalta näkyy myös ansaintalogiikan
muutoksessa sekä toimijoiden laajentumisessa ydinpalveluiden ulkopuolelle
vaihtoehtoisia kasvumahdollisuuksia etsittäessä. Laajentumisen myötä perinteiset
finanssitoimialan rajat ovat hämärtyneet. Erilaisten toimialarajat ylittävien verkostojen
sekä kehittynyttä teknologiaa hyödyntävien jakelukanavien merkitys on kasvanut
kilpailutekijänä.
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1 JOHDANTO
1.1 Tutkimuksen lähtökohta
Finanssitoimiala elää murrosten aikaa. Toimialan kansainvälistymisestä, viimeaikaisesta
talouden turbulenssista ja alan sisäisistä rakennemuutoksista (mm. toimialarajojen
rikkoutuminen, alan konsolidoituminen) johtuen alan toimijoihin kohdistuu suuria
uudistumis- ja muutospaineita. Näihin vastaaminen on todettu haastavaksi alan
tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi. Globaalin talouden vaatimukset,
erityisesti

alan

kansainvälisten

käytäntöjen

harmonisoituminen

ja

regulaation

yhdentyminen, on tulevaisuudessa huomioitava entistä kattavammin finanssialan
organisaatioiden strategisissa valinnoissa ja operatiivisissa toimintamalleissa. Suuren
haasteen mallille asettaa tosiasia, että yhä edelleen finanssialan kilpailutekijät mielletään
kotimarkkinoihin rajoittuneina. Vaarana on, että suomalainen finanssitoimiala jää
”paikalliseen rooliin” ja toimialan menestystekijät menetetään. Jatkossa edellytys
suomalaisen

finanssitoimialan

menestykselle

näyttää

löytyvän

kansainvälisiltä

markkinoilta. Yritysten ja organisaatioiden on löydettävä strategisesti kannattavia
kumppaneita, verkostoiduttava oikein ja omaksuttava entistä paremmin globaalin
markkinan pelisäännöt. Innovaatioiden rooli finanssisektorin tulevaisuudessa ei ole
täysin yksiselitteinen. Nykyinen finanssialan innovaatio pohjautuu pitkälti teknologiaan,
eikä muunlainen innovointi (palveluinnovaatiot laajassa merkityksessä) ole vielä
saavuttanut riittävää huomioarvoa. Toimiala ei itse kuitenkaan tunnista tarvetta laajaalaiseen innovointiin, vaikka uudet palveluinnovaatiot yhdistettynä toimivaan
teknologiaan vaikuttavat olevan alan vähittäisen kehityskulun avain ja sen säilyvyyden
turva. (Tekes 2009) 1

Oheinen lainaus Tekesin (2009) Suomen finanssitoimialaa käsittelevästä tutkimuksesta
kuvaa finanssialan haastavaa toimintaympäristöä. Tässä tutkimuksessa tarkastelen
edellä kuvattua Suomen finanssialan toimintaympäristöä ja finanssialalla tapahtuneita
muutoksia toimialojen
kehittymistä

kuvataan

kehittymistä selittävien
yleisesti

kahden

1

teorioiden
teorian

kautta.

Toimialojen

pohjalta.

Vanhempi,

Tekes finanssialan toimialaselvitys 2009: Hiipuva haarakonttori vai globaali suunnannäyttäjä?
Suomalaisen finanssialan tulevaisuus.
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kansantaloustieteeseen pohjautuva rakenneteoreettinen ajattelu on osittain kohdannut
uusiutumisen paineita, koska toimialojen ominaisuudet ovat muuttuneet teorian
kehittämisen

jälkeen

merkittävästi.

Myös

liiketaloustieteen

puolella

on

rakenneteoreettisen näkökulman pohjalta kehitetty useita teorioita (mm. Porter 1985),
jotka pyrkivät arvioimaan yrityksen toimialaa tarkoin määritettyjen ja tiedostettujen
toimialarajojen

puitteissa.

Rakenneteoreettisen

tarkastelun

oletus

toimialan

kehittymisestä ainoastaan ulkoisten (eksogeenisten) tekijöiden vaikutuksesta on
osoittautunut

puutteelliseksi,

koska

uudenlaisia

toimialoja

sekä

kokonaisia

toimintaympäristöjä on kehityksen seurauksena syntynyt. Näkökulma sen sijaan on
käyttökelpoinen tarkasteltaessa perinteiseen prosessoivaan teollisuuteen liittyviä
toimialoja, joskin myös nämä ovat muuttuneet muun muassa teknologisen kehityksen
ansioista (Arthur 1996). Yritysten näkökulmasta tarkasteltuna rakenteellisen teorian
mukaisesti käyttäytyvät toimialat voidaan nähdä myös liiketoiminnan kasvattamisen ja
kehittämisen kannalta haasteellisina, koska kasvu on usein hyvin rajallista ja yleensä
seurausta kovasta kilpailusta. Tätä kuvataankin nollasummapeliksi, jossa toisen toimijan
kasvu on lähtökohtaisesti aina toisen toimijan tappio, tai ainakin osittain, koska itse
toimialan kasvu on sen rakenteen tarkasti määrittämää. (Kim & Mauborgne 2005)

Toinen, uuden tai endogeenisen kasvun teoria, on muodostunut kansantaloustieteessä
uudenlaisten toimialojen syntymisen jälkeen. (mm. Romer 1990, Grossman & Helpman
1995, Arthur 1996). Schumpeter (1975) oli jo aikaisemmin tuonut esille luovan tuhon
teorian, joka pyrki selittämään toimialojen kestävän kasvun jatkumoa yrittäjämäisen
innovaation avulla. Tämän pohjalta tarkastelu siirtyi toimialan sisäisiin eli
endogeenisten tekijöiden tarkasteluun. Liiketaloustieteessä on uuden kasvuteorian
perustalle muodostunut lukuisia liiketoiminta-, teknologia-, palvelu- ja muiden
innovaatioiden aiheuttamia toimialamurrosta selittäviä teorioita. (mm. Christensen
1997; 2003, Hamel & Prahalad 1996, Hamel 2000; 2006, Hardagon 2003, Kim &
Mauborgne, 1997; 1999; 2004; 2009)

Teoreettisen tarkastelun ongelma on ollut muutoksen taustalla vaikuttavien tekijöiden
yhä suurempi riippuvaisuus aineettomista pääomista, joiden avulla tapahtuvan
kehityksen uudelleen tuottamiseksi ei ole tarvittavaa ymmärrystä. Uudenlaisissa
näkökulmissa pyritään hyödyntämään tätä aineettoman pääoman olemassaoloa
tarkastelemalla liiketoimintaa uuden kysynnän luomisen pohjalta. Malleissa ei siis
2

oleteta kysynnän olevan markkinoilla, joten sen luominen muuttaa aina toimialoja tai
joissain tapauksissa luo kokonaan uusia toimialoja. Uudenlaisen näkökulman mukaan
liiketoiminnan tuottojen nähdään olevan kasvavia ja uusien toimialojen mahdollisuudet
ovat rajattomat. (Arthur 1996)

Nämä kuvatut toimialan kehittymisen teoriat ovat havainnollistavia erilaisten ääripäitä
edustavien toimialojen kuvaamisessa. Kaikki muut toimialat voidaan nähdä kuuluvan
näiden ääripäiden välille. Toimialat ovat myös jatkuvassa muutoksessa, joten niiden
kategorisointi on haastavaa. Arthurin (1996) esittämä problematiikkaa palvelualojen
eräänlaisesta hybridiluonteesta muodostaa tämän tutkimuksen keskeisen teoreettisen
viitekehyksen. Hybriditoimialalla voidaan katsoa olevan toimialan mukaan molemmille
kehittymisteorioille ominaisia piirteitä. Ne ovat siis jotakin siltä väliltä. Tyypillisiä
hybriditoimialoja ovat erityisesti palvelutoimialat, koska palvelun tuottamista voi
tapahtua hyvin erilaisilla liiketoimintamalleilla. Jotkin palvelut ovat hyvin sidoksissa
paikkaan ja henkilöön, toiset taas on tuotettu prosessimaisemmin ja mahdollisesti
vahvasti teknologiaan tukeutumalla. Arthur (1996) kuitenkin esittää, että monien
paikasta tai henkilöstä riippumattomien palvelutoimialojen painopiste on siirtymässä
enemmän kohti uudenlaista näkökulmaa ja kasvavien tuottojen ympäristöä. Tämän
kehityksen

takana

on

juuri

prosessimaisten

palvelujen

tuottaminen

yhä

tietotekniikkaperustaisemmin, jolloin palvelun tarjoaminen maantieteellisistä rajoista
riippumatta tulee olemaan keskeinen kasvua mahdollistava tekijä.

Tutkimuksen

kohteena

olevan

finanssialan

määrittelen

edellä

kuvatuksi

hybriditoimialaksi. Finanssialan määrittelyssä ja toimialan hahmottamisessa on
eriteltävissä monia muista toimialoista poikkeavia tekijöitä. Finanssialan voidaan katsoa
olevan koko yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeinen ja elintärkeä toimiala. (FK,
Finanssiala 2009, 8) Finanssialan keskeinen merkitys on korostunut 2008 alkaneen
finanssikriisin vaikutuksissa globaalisti sekä myös muiden pienempien toimialaan
liittyvien häiriöiden, kuten tietotekniikkahäiriöiden seurauksena. Finanssiala voidaan
nähdä siis myös tältä kantilta eräänlaiseksi hybriditoimialaksi, koska se toimii kuten
yksityisen sektorin toimiala, mutta siihen liittyy merkittäviä yhteiskunnallisia intressejä.
Tämän takia finanssiala on osittain erittäin säädelty toimiala, mutta tämä sääntely
kohdistuu pääosin vain finanssialan ydinliiketoimintoihin, jolloin sen ulkopuoliset
kasvumahdollisuudet ovat tietyissä puitteissa rajattomat.
3

1.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen finanssialan toimintaympäristöä ja perinteisen
toimialarajan vähittäistä hämärtymistä. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata toimialan
ulkoista

ja

sisäistä

toimintaympäristöä

sekä

palvelutoimialalle

tyypillistä,

ydinliiketoimintaan perustuvaa, kehitystä toimialarajojen ulkopuolelle finanssialan
keskeisten yritysten näkökulmasta.

Vastatakseen tutkimustavoitteeseen tulee tutkimuksen vastata seuraaviin kysymyksiin:
•

Miten Suomen finanssitoimiala ja toimintaympäristö (sisäinen/ulkoinen) on
rakentunut?

•

Miten ydinliiketoimintaan perustuva inkrementaalinen kehittyminen on
ilmennyt?

•

Millainen on Suomen finanssialan keskeisten toimijoiden näkemys toimialan
tulevaisuudesta?

1.3 Oletukset ja rajaukset
Tutkimuksessa

tutkitaan

toimialan

kehittymistä

Suomen

finanssialan

toimintaympäristössä. Finanssialan toimialarajojen hämärtymistä ja liiketoiminnan
kehittymistä tarkastellaan toimialan sisäisten toimijoiden näkökulmasta. Sisäisistä
toimijoista tutkimuksen empiirinen tarkastelu on rajattu keskeisten finanssialalla
toimivien ryhmien2 näkökulmaan, koska näillä ryhmillä voidaan olettaa olevan
lähtökohtaisesti laajempi näkökulma eri finanssialan liiketoiminnoista ja niiden
kehityksestä. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät muut finanssialan toimijat sekä muiden
toimialojen yritykset, jotka ovat mahdollisesti laajentuneet finanssialalle ulkopuolelta.
Tutkimuksessa ei tarkastella tiettyjä finanssialan liiketoimintoja yksityiskohtaisemmin,
vaan niitä käsitellään tutkimusaineistosta nousseiden painotusten mukaisesti.

2

Finanssialan rakenteita: OP-Pohjola-ryhmä, Nordea, Sampo-ryhmä, Tapiola-ryhmä, Fennia-ryhmä,
Säästöpankit ja Lähivakuutus – ryhmä, Aktia. (Finanssialan Keskusliiton toimialakuvaus, syyskuu 2010)
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1.4 Keskeiset käsitteet
Toimintaympäristö – Organisaatioiden toimintaympäristö koostuu kolmesta eri
kerroksesta. Uloimman kerroksen muodostaa makroympäristö, joka koostuu laajaalaisista ympäristömuuttujista. Toiseksi uloimman kerroksen muodostaa toimiala, jossa
toimivat organisaatiot tuottavat samaa tuotetta tai palvelua. Kolmannen kerroksen
muodostaa toimialan sisällä erotettavat toimijat tai ryhmät, jotka ovat luonteeltaan
erilaisia tai kilpailevat erilaisella perustalla. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 25)

Toimialan kehittyminen – Toimialan kehittymistä on kuvattu perinteisesti kahden eri
lähtökohdan kautta. Rakenteellisen lähtökohdan mukaan toimialan kehittymisen
määräävät rakenteelliset tekijät, jolloin toimialan sisällä keskitytään nykyiseen
kysyntään. (Bain, 1956, 1959, Porter 1979.) Rekonstruoiva lähtökohdan mukaan,
toimialan kehittyminen lähtee organisaatioista itsestään, eli endogeenisista tekijöistä,
jolloin keskitytään luomaan uutta tarjontaa. (Romer 1990, Grossman & Helpman 1995,
Kim & Mauborgne 2005)

Hybriditoimiala – Palvelutoimialan kehittymisen kuvaaminen perinteisten toimialan
kehittymistä kuvaavien teorioiden kautta on usein haastavaa, sillä palvelutoimialoille on
löydettävissä molemmille teorioille ominaisia piirteitä. Tämän vuoksi ne voidaan nähdä
olevan eräänlaisia hybriditoimialoja. (Arthur 1996)

Finanssiala - Finanssialalla toimii Suomessa yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen
pankki-, vakuutus- tai sijoituspalveluita. Finanssialan toimijat hoitavat lisäksi
lakisääteiseen sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten työeläkevakuutusta ja
lakisääteistä

tapaturmavakuutusta.

Myös

liikennevakuutus,

potilasvakuutus

ja

ympäristövahinkovakuutus hoidetaan lakisääteisesti. (FK, Finanssiala 2009,8)

Palvelukokonaisuus

–

Palvelukokonaisuus

muodostuu

erilaisten

palveluiden

kokonaisuudesta. Palvelukokonaisuus jaetaan tyypillisesti kahteen osaan: ydinpalveluun
ja lisä- tai tukipalveluihin. (Grönroos 2007, 184)
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1.5 Tutkimuksen metodologia ja tutkimusaineisto
Tutkimus on luonteeltaan laadullinen eli kvalitatiivinen. Kvalitatiivinen tutkimus on
luonteeltaan kokonaisvaltaista tiedon hankintaa, ja aineisto kootaan luonnollisissa
tilanteissa. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tyypillisiä piirteitä ovat laadullisten
metodien käyttö aineiston hankinnassa ja ihmisten suosiminen tiedonkeruun
instrumenttina. Aineiston hankinnassa tutkija suosii metodeja, joissa tutkittavan
näkökulmat ja ääni pääsevät esille. Tutkija luottaa tällöin enemmän omiin
havaintoihinsa

ja

keskusteluihin

tutkittaviensa

kanssa,

kuin

mittausvälineillä

hankittavaan tietoon. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä myös tapauksen
käsitteleminen ainutlaatuisena, jolloin aineistoa tulee tulkita sen mukaisesti. (Hirsjärvi,
Remes & Sajavaara 2009, 164) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa käytetään usein
induktiivista analyysia. Tutkijan pyrkimyksenä on paljastaa odottamattomia seikkoja.
Sen vuoksi lähtökohtana ei ole teorian tai hypoteesien testaaminen vaan aineiston
monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi ym. 2009, 164)

Tutkimusotteena on case- eli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa tutkitaan yksittäistä
tapahtumaa, rajattua kokonaisuutta tai yksilöä käyttämällä monipuolisia ja eri
menetelmillä hankittuja tietoja. Tapaustutkimuksessa pyritään tutkimaan, kuvaamaan ja
selittämään tapauksia pääasiassa miten ja miksi -kysymysten avulla. (Yin 2009)
Tapaustutkimuksessa tavoitellaan ilmiöiden kuvaamista ja tuloksena on yleensä
aineistolähtöinen analyysi. Tapaus tulee rajata muusta maailmasta ja käytetyt
valintakriteerit

on

kuvailtava.

Tärkeää

on

yleistämisen

sijaan

tapauksen

kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Tutkimuksen kohteena voi olla jonkin yrityksen,
organisaation tai toimialan tietty prosessi, toiminta, tapahtumasarja tai historia.
(Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005)

Tapaustutkimuksen

kohdalla on

erityisesti

pohdittu

edustavuutta ja tulosten

yleistämistä. (mm. Yin 2009) Vaikka tapaustutkimuksessa voidaankin käyttää niin
kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia menetelmiä, tutkimuksen arvioinnissa painottuvat
yleensä laadullisen tutkimuksen arviointiin liittyvät seikat, ellei kyse sitten ole
pelkästään määrällisistä aineistoa sisältävästä tutkimuksesta. Eskola ja Suoranta (2001,
65–66) näkevät, että laadullisessa tutkimuksessa on aina tavallaan kyse tapauksesta.
Tapaustutkimusta

ei

tulekaan

ajatella
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tutkimusmetodina

vaan

pikemminkin

tutkimuksellisena näkökulmana, sillä tapaustutkimuksen voi toteuttaa hyvin erilaisin
metodein ja myös eri menetelmiä ja aineistoja yhdistellen. Tutkimuksen empiirisen
aineiston muodostavat pääasiallisesti asiantuntijahaastattelut. Haastatteluiden avulla
tutkimuksessa kuvataan finanssialan toimintaympäristön muutospaineita, vallitsevaa
tilaa ja kehitystä finanssialan keskeisten yritysten näkökulmasta. Tämän osalta
tiedonkeruumenetelmänä

käytetään

teemahaastatteluita.

Toissijaisena

käytetään

kuvailevaa eli deskriptiivistä tutkimusotetta, kun kuvataan finanssialan liiketoimintoja,
rakennetta ja keskeisimpiä toimijoita. Tämä aineisto kerätään kirjallisuudesta sekä
erilaisista

Suomen

finanssialaa

käsittelevistä

aineistoista,

kuten

Finanssialan

Keskusliiton julkaisemista materiaaleista. Tutkittavan ilmiön monimutkaisuudesta
johtuen aineistotriangulaatio nähdään kokonaiskuvan rakentamisessa keskeiseksi
tekijäksi. Aineistotriangulaatiolla tarkoitetaan sitä, että yhdessä tutkimuksessa
yhdistellään useammanlaisia aineistoja keskenään esimerkiksi haastatteluja, kirjallista
materiaalia, tilastoja jne. (Eskola & Suoranta 2008, 68–69)

Teemahaastattelu valittiin tiedonkeruumenetelmäksi, koska sen katsotaan antavan
haastateltaville mahdollisuuden kuvata ja selittää monitulkintaista ilmiötä omin sanoin.
Teemahaastattelu

on

yksi

metodeista,

joiden

avulla

tutkija

kerää

tietoa

tarkoituksenmukaisesti valitulta kohdejoukolta. Teemahaastattelu on lomake- ja
avoimen haastattelun välimuoto, jossa on tavanomaista, että haastattelun aihepiirit eli
teema-alueet ovat tiedossa, mutta kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat.
(Hirsjärvi ym. 2009, 208) Teemahaastelussa on oleellisinta, että haastattelu
kohdennetaan tiettyihin teemoihin. Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan edetään
teemojen varassa, mikä vapauttaa pääosin haastattelijan tutkijan näkökulmasta ja tuo
tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelussa otetaan huomioon myös se, että
ihmisten tulkinnat asioista, ja heidän asioillensa antamat merkitykset, ovat keskeisiä ja
ne syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48)

Kvalitatiiviselle

tutkimukselle

on

tyypillistä,

että

kohdejoukko

valitaan

tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. (Hirsjärvi ym. 2009,
164) Haastateltavat edustavat finanssialan keskeisten toimijoiden johtohenkilöitä, ja he
edustavat yhteensä kuutta eri finanssialan toimijaa ja ulkopuolista tahoa. Haastateltavien
valinta organisaatioiden johtotasolta perustuu siihen, että heillä voidaan katsoa olevan
laaja-alaisempaa, ja eri liiketoiminnot ylittävää, näkemystä koko toimintaympäristön ja
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toimialan tasolla. Haastateltavien valintaa useasta organisaatiosta voidaan perustella
sillä, että haastatelluille Suomen finanssialan yleisen toimintaympäristön voidaan
ajatella ilmenevän melko samankaltaisena. Toisaalta useamman organisaation kautta
tutkimuksessa varmistetaan tutkimusongelman objektiivisempi tarkastelu, koska
näkökulma ei rajoitu ainoastaan yhden organisaation näkemyksiin. Haastattelujen
kannalta on myös keskeistä, että saavutetaan tietty saturaatio eli piste, jossa
ylimääräisillä haastatteluilla ei enää saavuteta lisäarvoa aineiston kyllääntymisestä
johtuen. (Eskola & Suoranta 2008, 62–63) Kvalitatiivisen tutkimuksessa haastateltavien
määrä on tapauskohtaista. Tutkijan tulee haastattelujen välillä analysoida aineistoa, jotta
saturaatiopisteen pystyy tunnistamaan. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 273–
276) Tämän tutkimuksen haastatteluteemat nostettiin aikaisempaan tutkimukseen sekä
kirjallisuuteen tutustumisen jälkeen. Siten voidaan sanoa, että tutkimus on toteutettu
teoriasidonnaisesti.

Teemahaastattelurunko (Liite 1) on pyritty laatimaan siten, että se sisältäisi
mahdollisimman

vähän

ennakko-oletuksia,

eikä

näin

ollen

liiaksi

rajoittaisi

haastateltavien vastauksia. Tällä ei kuitenkaan tarkoiteta teoreettisen taustan
hylkäämistä haastatteluvaiheessa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys nähdään
teemahaastattelun juonena ja haastattelua ohjaavana tekijänä. Teemahaastattelurungon
tarkoitus on osaltaan varmistaa, että haastateltavien kanssa käsitellään samoja
aihekokonaisuuksia.

Teemahaastattelurunko

lähetettiin

haastateltaville

etukäteen

tutustuttavaksi ja kaikissa haastatteluissa teemat pyrittiin käymään laajasti keskustellen
läpi.

Aineiston analyysiä edeltävänä vaiheena nähdään haastatteluaineiston purkaminen eli
litterointi. Tallennettu laadullinen aineisto on useimmiten tarkoituksenmukaista
kirjoittaa puhtaaksi sanasanaisesti. Litterointi voidaan tehdä kerätystä aineistoista
valikoiden, esimerkiksi teema-alueiden mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 222)
Haastattelut litteroitiin sanatarkasti haastatteluiden jälkeen.

Litteroinnin

jälkeen

haastatteluaineistoa

tarkasteltiin

faktanäkökulmasta.

Faktanäkökulmassa puhetta ja tekstiä tarkastellaan faktojen näkökulmasta, joita
haastateltavat kuvaavat ja selittävät aiheesta sekä tutkittavasta ilmiöstä. Haastatteluiden
tavoitteena on selvittää, miten haastateltavat näkevät tai kokevat tutkittavan ilmiön.
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Faktanäkökulmalla ei kuitenkaan viitata totuuden käsitteeseen. Tällä tarkoitetaan, että
haastatteluissa ilmenneisiin mielipiteisiin suhtaudutaan kriittisesti. (Koskinen ym. 2005)

Haastatteluiden purun jälkeen aineistoa analysoitiin sisällönanalyysin keinoin.
Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo
valmiiksi tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Aineistoa tarkastellaan
eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. Sisällönanalyysissä pyritään
analysoimaan dokumentteja systemaattisesti ja objektiivisesti. Dokumentteja voivat olla
tässä väljässä merkityksessä muun muassa kirjat, artikkelit, haastattelut, puhe ja raportit.
Sisällönanalyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty
kuvaus, joka kytkee tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin muihin
tutkimustuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 105–106)

Tämän tutkimusaineiston analyysi toteutettiin teoriasidonnaisesti eli abduktiivisesti.
Teoreettinen viitekehys ohjasi siis analyysia. Tutkimuksen tuloksissa ja tulkinnassa on
pyritty yhdistelemään luovasti teoriaa ja aineistoa. Lähestymistavassa sisällönanalyysi
tehtiin abduktiivista päättelyä noudattaen yhdistämällä induktiivista eli aineistolähtöistä
analyysia ja aiempaa tietämystä. Abduktiivinen analyysi tarkoittaa, että analyysissä on
teoreettisia kytkentöjä, jotka eivät suoraan pohjaudu teoriaan. Analyysissä tunnistetaan
teorian merkitys, mutta siinä ei kuitenkaan ole kysymys teorian testaamisesta. (Tuomi &
Sarajärvi 2002, 97)

Lähestymisessä hyödynnettiin myös aineiston tematisointia, jonka avulla aineistosta
voidaan nostaa esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on mahdollista
vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa. Teemoittelu vaatii
onnistuakseen teorian ja empirian vuorovaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden
lomittumisena toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2008, 174–175)

Lopussa muodostettuja teemoja yhdisteltiin ja niiden perusteella muodostettiin tämän
tutkimuksen tulokset. Nämä tulokset jakaantuvat tutkimuksen tuloksissa esitettäviin
teemoihin. Sisällön analyysivaiheen jälkeen seuraa tulkintavaihe, jossa saatuja tuloksia
vertaillaan aiempaan akateemiseen tutkimukseen ja kirjallisuuteen sekä esitetään
tutkijan omia pohdintoja ja tutkimuksesta heränneitä ajatuksia.
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1.6 Tutkimuksen kulku ja tutkimusraportin rakenne
1.6.1 Tutkimuksen kulkusuunnitelma
Alla on kuvattuna tutkimuksen alustava kulkusuunnitelma vaiheittain ja eri vaiheeseen
sisältyvät tarvittavat tutkijan toimenpiteet.

Kuva 1. Tutkimuksen kulkusuunnitelma
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1.6.2 Tutkimusraportin rakenne
Tutkimusraportti koostuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä luvussa esitellään
tutkimuksen

lähtökohdat,

tutkimusongelma

ja

tavoitteet.

Lisäksi

määritellään

tutkimuksen oletukset ja rajaukset sekä keskeiset käsitteet. Tämän jälkeen kuvataan
tutkimusmetodologia, aineiston keruu-, analyysi- ja tulkintavaihetta sekä eritellään
yksityiskohtaisemmin tutkimuksen kulku ja tutkimusraportin rakenne.

Tutkimuksen toisessa luvussa kuvataan yritysten toimintaympäristön rakentumista ja
toimialojen kehittymistä kuvaavia teorioita. Toinen luku jakaantuu kahteen alalukuun,
joista ensimmäinen tarkastelee yritysten toimintaympäristöä kolmen eri kerroksen
jaottelulla. Toisessa alaluvussa kuvataan toimialan kehittymistä aluksi kahden
vakiintuneemman teorian kautta, jonka jälkeen kuvataan tutkimuksen varsinaisen
viitekehyksen muodostaman hybriditoimialan kehittymistä.

Kolmas luku rakentuu finanssitoimialan perusrakenteita käsittelevästä luvusta. Luvussa
kuvataan Suomen finanssitoimialan nykytilannetta ja eritellään eri toimijoita.

Neljännen luvun muodostaa haastatteluaineiston analyysi ja tulkinta. Aluksi esitellään
lyhyesti tutkimuksen kohderyhmä eli haastateltavat. Tuloksia käsittelevä luku on
tutkimustulosten pohjalta jaettu kolmeen alalukuun: sisäinen toimintaympäristö,
ulkoinen toimintaympäristö ja näkemyksiä tulevasta kehityksestä.

Viimeisessä johtopäätösluvussa luodaan yhteenveto keskeisimmistä tuloksista ja
pohditaan finanssialan kehittymismahdollisuuksia ja tutkimuksen luotettavuutta.
Lopuksi

esitetään

tutkimuksen

tekemisen

jatkotutkimusehdotuksia.
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yhteydessä

nousseita

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN OSUUS
2.1 Toimintaympäristö
Yrityksen selviytymisen edellytykset ovat toimintaympäristön antamia. Yksityisellä
sektorilla tyytyväiset asiakkaat ovat liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeinen
tekijä. Julkisella sektorilla puolestaan valtio, asiakkaat, potilaat, opiskelijat ja muut
ryhmät määrittävät julkisen toimintaympäristön rakentumisen. Toimintaympäristö
muodostaa yritykselle mahdollisuuksia, mutta myös liiketoiminnan kannalta keskeisiä
uhkia. Uhat, kuten äkillinen kysynnän loppuminen, uudet lainsäädännölliset muutokset,
murrokselliset teknologiat ja uusien kilpailijoiden sisäänpääsy voivat muodostua
liiketoiminnan kannalta kohtalokkaiksi. Toimintaympäristön analysointiin on kehitetty
useita viitekehyksiä. Niiden avulla pyritään muodostamaan ymmärrystä muuttuvista ja
monimutkaista toimintaympäristöistä. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 24)

Kuvassa 2 on esitettynä toimintaympäristön rakentuminen erilaisten kerroksien
näkökulmasta. Tarkastelen tässä kappaleessa yritysten ulkoisen liiketoimintaympäristön
rakentumista ja sen analysointia tämän mallin pohjalta.

Kuva 2. Toimintaympäristön rakenne (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 24)
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2.1.1 Makroympäristö
Makroympäristö muodostaa toimintaympäristön uloimman kerroksen. Se muodostuu
laaja-alaisista ympäristömuuttujista, jotka vaikuttavat enemmän tai vähemmän kaikkien
yritysten toimintaan. Makroympäristön analysointi nähdään yritysten kannalta
elintärkeänä, ja sen tulisi olla jatkuvaa yrityksen muutosvalmiuden ylläpitämisen takia.
Analysointiin on kehitetty lukuisia erilaisia malleja, joista yksi tunnetuimmista,
PESTEL -viitekehys, analysoi, kuinka tulevaisuuden poliittinen, taloudellinen,
sosiaalinen, teknologinen, ympäristöllinen ja lainsäädännöllinen kehittyminen saattavat
vaikuttaa yrityksiin. Tämä analysointimalli tuottaa laajalti aineistoa, josta yritykset
voivat yksilöidä itselleen tärkeimpiä muutosajureita. Muutosajureita käytetään erilaisten
tulevaisuuden skenaarioiden rakentamiseen. Tämän avulla pyritään ennakoimaan
tarvittavia kehityssuuntia, joilla vastataan toimintaympäristön muutokseen. (Johnson,
Scholes & Whittington 2009 24–25)

West, Ford & Ibrahim (2006, 68–69) korostavat systemaattisen PESTEL -tekijöiden
tarkastelun ja analysoinnin merkitystä. Makroympäristön muuttuessa yrityksellä on
mahdollisuus vastata muutokseen joko passiivisesti eli reaktiivisesti vastaamalla
ympäristön muutoksen jälkeen tai vaikuttamalla ympäristön muutosvoimiin ennalta eli
proaktiivisella

toimintamallilla.

Huolimatta

makroympäristön

tarkastelun

ja

analysoinnin vaikeudesta ja siihen sitoutuvista resursseista, on sillä todettu olevan
empiirisissä

tutkimuksissa

positiivinen

vaikutus

yrityksen

suorituskykyyn

ja

liiketoiminnan kehittämisen onnistumiseen. (West, Ford & Ibrahim 2006, 70–71)

Makroympäristön analysoinnissa pyritään yksilöimään keskeisiä muutosajureita sen
sijaan, että keskityttäisiin tarkastelemaan yksityiskohtaista aineistoa. Keskeisimmät
muutosajurit ovat tekijöitä, joilla on yrityksen toiminnan kannalta suurimmat
vaikutukset menestymiseen tai epäonnistumiseen. Vaikka makroympäristössä taustalla
vaikuttavat tekijät ovat kaikille yrityksille suuressa mittakaavassa hyvin homogeenisia,
vaihtelee näistä tunnistettavien keskeisten muutosajureiden luonne toimiala- ja
yrityskohtaisesti. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 27)

Johnsonin,

Scholesin

ja

Whittingtonin

(2009,

29)

mukaan

erityisesti

liiketoimintaympäristön monimutkaisuus tai nopea muutosvauhti aiheuttaa yrityksille
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vaikeuksia kattavan kokonaiskuvan luomiseen tulevista kehityskuluista. Tämän myötä
yritysten on mahdollista mallintaa tulevaisuuden tapahtumia käyttämällä erilaisia
skenaarioanalyysejä.
lopputulemien

Skenaarioanalyysien

muodostaminen,

joka

avulla mahdollistetaan vaihtoehtoisten
auttaa

yritysten

johtoa

näkemään

toimintaympäristöä laajemmin. Skenaarioanalyysi pohjautuu yleisesti PESTEL tekijöiden sekä keskeisten ajureiden hyödyntämiseen, mutta se tuottaa useampia
vaihtoehtoisia malleja tulevaisuuden kehityksestä. Skenaariot rakennetaan aluksi
kaikkien epävarmimpien ajureiden varaan, joiden toteutuminen aiheuttaisi suurimman
muutoksen yrityksille.

Skenaarioiden avulla yritys pystyy luomaan vaihtoehtoisille kehityskuluille ennalta
toimintamalleja, joiden avulla tuleviin muutoksiin pystytään varautumaan ja arvioimaan
niiden vaatimia toimenpiteitä tarkemmin. Skenaarioanalyysien hyödyntäminen on
mielekkäintä ympäristössä, jossa vaikuttavia tekijöitä on rajattu määrä; epävarmuus
mahdollisista vaikutuksista on suuri, lopputulokset voivat olla radikaalisti erilaisia ja
yritysten on tehtävä merkittäviä sitoumuksia tulevaisuutta varten, joiden muuttaminen
jälkeenpäin on vaikeaa ja joustamatonta. Erityisesti öljyteollisuudessa yritykset
kohtaavat

kaikkien

edellä

mainittujen

tekijöiden

yhdistelmiä,

jonka

vuoksi

öljyteollisuuden toimijat ovat olleet skenaarioanalyysien johtavia hyödyntäjiä. (Johnson,
Scholes & Whittington 2009, 29)
2.1.2 Toimiala
Toimiala muodostaa liiketoimintaympäristön toiseksi uloimman kerroksen. Toimiala
muodostuu taloustieteellisen teorian mukaan ryhmästä yrityksiä, jotka tuottavat
vastaavaa tuotetta tai palvelua tai laajemmin määriteltynä yrityksistä, jotka tuottavat
korvaavia (substitute) tuotteita tai palveluita. (Johnson, Scholes & Whittington 2009,
29)

Westin, Fordin ja Ibrahimin (2006, 71–72) mukaan “mikro”- tai kilpailuympäristö
sisältää tekijöitä ja ryhmiä, jotka suoraan vaikuttavat, tai ovat yrityksen liiketoiminnan
vaikutuspiirissä. Yrityksen kilpailuympäristöllä viitataan usein toimialaan, jossa yritys
kilpailee. Ensisijaisen tärkeää strategian kehittämisessä on toimialan rakenteellisten
elementtien ennakointi ja analysoiminen. Toimialan rakenteellisia elementtejä Aaker
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(2001) yksilöi muun muassa seuraavia: toimialan koko, kasvu, kilpailurakenne,
kustannusrakenne, kanavat, trendit ja menestystekijät. Toimiala-analyysin tulisi sisältää
trendien, ja näiden kuvauksen lisäksi, myös taustalla vaikuttavia tekijöitä. Toimialaanalyysiin on kehitetty lukuisia erilasia viitekehyksiä ja analysointimalleja (ks. mm.
Porter 1979, Cravens

1994, Kotler 1994). Huolimatta lukuisista erilaisista

analyysimalleista, yhdeksi vaikeimmista tehtävistä nykyajan muuttuvassa ympäristössä
on

muodostunut

rikkoutuminen

ja

yrityksen

toimialan

globalisoituva

selkeä

ympäristö

määrittäminen.

on

hämärtänyt

Toimialarajojen
tuotteellisten

ja

maantieteellisten rajojen hahmottamista. (West, Ford & Ibrahim 2006, 71–72)

Porterin (1984) laajasti tunnettu viiden kilpailuvoiman malli on yksi viitekehys, jonka
avulla tarkastellaan toimialan rakennetta ja siellä vaikuttavia viittä keskeistä voimaa.
Nämä viisi voimaa määräävät tarkasteltavan toimialan houkuttelevuuden organisaation
näkökulmasta. Viisi voimaa ovat: ostajien vaikutusvalta, toimittajien vaikutusvalta,
uusien kilpailijoiden uhka, korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhka sekä kilpailu
nykyisten yritysten kesken. Porterin viiden kilpailuvoiman malli nähdään edelleen
keskeiseksi malliksi toimialan houkuttelevuuden arviointiin, mutta sen nähdään
soveltuvan vain vakaille ja vähittäisen muutoksen toimialoille (Treacy 2003, 172).
Kuvassa 3 on havainnollistettu viiden kilpailuvoiman muodostuminen. Tämän jälkeen
voimat ja niille tyypilliset piirteet on kuvattu tarkemmin.

Kuva 3. Toimialan viisi voimaa (Porter 1984, suomennettuna Lindroos & Lohivesi 2010, 221)
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Ostajat eli asiakkaat ovat liiketoiminnan kannalta elintärkeitä. Tilanteessa, jossa
asiakkaiden kaupankäyntivoima muodostuu liian suureksi, yrityksellä saattaa olla
vaikea toimia kannattavasti. Asiakkaiden voiman nähdään muodostuvan korkeaksi
seuraavien tekijöiden myötä:
•

keskittyneet asiakkaat. Muutama suuri asiakas pystyy neuvotteluvoimallaan
alentamaan hintoja ja kilpailuttamaan ostojensa hintaa usean eri toimijan taholla.

•

alhaiset vaihtokustannukset. Jos palveluntarjoajalta toiselle siirtyminen on
helppoa, muodostuu asiakkaille vahva neuvotteluasema. Vaihtokustannukset
ovat alhaiset yleensä tavallisissa ja vähän erilaistetuissa tuotteissa.

•

asiakkaan kilpailu-uhka. Asiakkaan mahdollinen vetäytyminen ja uhka tuotteen
tai palvelun tuottamisesta muulla tavoin muodostaa asiakkaalle vahvan aseman
(vertikaalinen integraation taaksepäin).

Toimittajia ovat ne, jotka tarjoavat yritykselle tuotteen tai palvelun tuottamiseen
tarvittavat resurssit. Näitä voivat olla esimerkiksi raaka-aineet, laitteet, työvoima ja
rahoituksen lähteet. Toimittajien vaikutusvalta muodostuu korkeaksi seuraavien
tekijöiden myötä:
•

keskittyneet toimittajat. Jos vain muutama tuottaja hallitsee tarjontaa,
muodostuu heille voimakkaampi neuvottelu- sekä hinnoitteluasema kuin
ostajille. Vahvojen toimittajien yksipuoliset hinnankorotukset tuntuvat suoraan
ostajan tuotoissa, jos se ei onnistu siirtämään niitä eteenpäin arvoketjussa.

•

korkeat vaihtokustannukset. Jos toimittajan vaihtamisesta organisaatiolle
aiheutuvat kustannukset nousevat korkeiksi muodostuu ostajien asema heikoksi
ja riippuvaiseksi toimittajasta

•

toimittajien kilpailu-uhka. Toimittajien voima muodostuu vahvaksi, jos heillä on
mahdollisuus leikata välikätenä toimivat ostajat arvoketjusta kokonaan
(vertikaalinen integraatio eteenpäin).

Uusien kilpailijoiden uhka muodostuu markkinoille tulon esteistä. Alalle tulon esteet
ovat tekijöitä, joita uuden toimijan tulee ylittää menestyäkseen toimialalla. Esteiden
korkeus ja laajuus ovat hyviä nykyisille toimijoille, koska ne suojelevat toimialaa
uusilta kilpailijoilta. Tyypillisiä esteitä on tunnistettavissa seuraavia:
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•

laajuus ja kokemus. Suurtuotannon edut muodostuvat keskeiseksi tekijäksi
tietyillä toimialoilla. Olemassa olevien toimijoiden saavuttaessa tietyn
laajuuden, muodostuvat markkinoille tulon esteet korkeaksi. Saavuttaakseen
vastaavan aseman, uuden kilpailijan tulee investoida merkittävästi, ennen kuin
vastaavat suurtuotannon edut eli riittävä volyymi yksikkökustannusten
alenemiseksi.

Tämä kokemuskäyrä antaa olemassa oleville toimijoille

kustannusedun, koska he ovat oppineet toimimaan tehokkaammin kuin
mahdollinen uusi tulija. Ennen kuin uusi kilpailijaa saavuttaa vastaavan
kokemustason, sen tuotantokustannukset ovat suurempia. Erilaisten uusien
liiketoimintamallien kautta uusi kilpailija pystyy kuitenkin saavuttamaan
nopeasti hallitsevan aseman, jos se muuttaa perinteistä logiikkaa ja tekee
kokemuksesta saatavan hyödyn merkityksettömäksi.
•

pääsy toimittaja- ja jakelukanaviin. Jos nykyisillä toimittajilla on hallitseva
asema toimittaja- ja jakelukanavissa, muodostuu se esteeksi uudelle tulijalle.
Jossain tapauksissa uudet kilpailijat ovat onnistuneet ohittamaan tämän esteen
käyttämällä uusia jakelukanavia ja olemalla suoraan vuorovaikutuksessa
loppukäyttäjään (esim. verkkopohjaiset toimijat)

•

odotettavissa olevat vastatoimet. Nykyisiltä toimijoilta voi olla odotettavissa
vihamielistä reagointia uusiin tulijoihin, joten tämä voi muodostua esteeksi
markkinoille tulemiseen. Tyypillisiä reaktioita voivat olla hintakilpailun
aloittaminen tai markkinointihyökkäys.

•

lainsäädäntö ja valtiovallan toiminta. Lainsäädännölliset rajoitteet vaihtelevat
aina patenttisuojelusta, markkinasääntelystä, suoriin valtiovallan toimintoihin
kuten erilaisiin tariffeihin. Nykyisten organisaatiot ovat myös erittäin
haavoittuvaisia, jos tämä este poistuu toimialalta, kuten deregulaation
tapauksissa on käynyt monilla toimialoilla.

•

differointi. Tuotteiden ja palveluiden ollessa erittäin differoituja asiakkaille,
muodostuu tämä esteeksi uusille kilpailijoille. Diffetoitujen tuotteiden osalta
brändien merkitys ja tietyt asiakasuskollisuutta parantavat tekijät nousevat
korkeiksi.
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Korvaavien tuotteiden tai palvelujen uhka muodostuu korkeaksi, jos toimialan tuotteet
ja palvelut on helposti korvattavissa vastaavilla, mutta erilaisen prosessin kautta.
Korvaavat tuotteet ja palvelut voivat vähentää nopeastikin kysyntää, jos vaihtoehtoinen
tuote saa asiakkaat siirtymään toiselle toimijalle. Korvaavien tuotteiden uhka asettaa
myös tietyn katon toimialan hinnoittelulle, koska riski korvaavien tuotteiden tulosta
kasvaa hinnan kasvaessa.
•

hintasuhde on kriittinen korvaavien tuotteiden kannalta. Korvaava tuote tai
palvelu nähdään niin kauan uhaksi, kun laatu ja sen tuomat edut asiakkaille ovat
merkittäviä, riippumatta onko hinta korkeampi. Hintasuhde on tärkeämpi mittari,
kuin pelkkä hinta.

•

korvaavien tuotteiden seuranta kohdistuu aina toimialan ulkopuolisten tekijöiden
tarkasteluun, eikä tätä tulisi sekoittaa sisäisiin uhkiin. Korvaavien tuotteiden
uhan etuna nähdään, että organisaatiot joutuvat seuraamaan ympäristöään
laajemmin.

Mitä

enemmän

uhkia

ympäristössä

on,

sitä

vähemmän

houkuttelevaksi se muodostuu.

Kilpailu nykyisten yritysten kesken muodostuu toimialalla olevien yritysten ja
nykyisten kilpailijoiden välille. Alhaiset esteet kasvattavat kilpailua ja voimakkaat
asiakkaat alhaisilla vaihtokustannuksilla ajavat kilpailijat kovaan kilpailuun tarjotakseen
parhaimmat sopimukset. Mitä korkeampi kilpailu toimialalla on, sitä huonompi se
nykyisille toimijoille on. Kilpailijat ovat yrityksiä, jotka tuottavat samoja tuotteita ja
palveluita ja tavoittelevat samoja asiakasryhmiä. Nykyiseen kilpailuun vaikuttaa
seuraavia tekijöitä:
•

kilpailijoiden samanlaisuus. Kilpailijoiden ollessa samankokoisia muodostuu
vaaraksi kova kilpailu hallitsevan aseman saavuttamisesta. Käänteisesti
vähemmän kilpailuilla aloilla on yleensä yksi tai kaksi hallitsevaa yritystä ja
pienempiä yrityksiä, joilla ei ole intressiä haastaa isompia. Pienemmät
keskittyvät tällöin tietyille aloille välttääkseen kilpailun isojen kanssa.

•

toimialan

kasvuvauhti.

Korkean

kasvun

toimialalla

yritykset

kasvavat

markkinoiden mukana, kun taas alhaisen kasvun ympäristössä kaikki kasvu
saavutetaan kilpailijoiden kustannuksella ja kovan kilpailun tuloksena. Alhaisen
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kasvun markkinat johtavat yleensä hintakilpailuun ja alhaiseen kannattavuuteen.
Toimialan

elinkaaren

nähdään

vaikuttavan

kasvuvauhtiin

ja

kilpailuolosuhteisiin.
•

korkeat kiinteät kustannukset. Toimialat, joilla on korkeat kiinteät kustannukset
esimerkiksi suurien pääomavaateiden ja investointien myötä, muodostuvat
yleensä erittäin kilpailluiksi. Yritysten pyrkimys jakaa korkeita kiinteitä
kustannuksia laajemmalle kasvattamalla volyymia johtaa yleensä hintasotaan,
josta koko toimiala kärsii.

•

korkeat alalta poistumisen esteet. Alalta poistumisen esteet, kuten liiketoiminnan
lopettaminen ja divestoinnit, kiristävät kilpailua varsinkin hiipuvilla toimialoilla.
Toimialalla oleva ylikapasiteetti johtaa markkinaosuuksilla kilpailemiseen.
Korkeat poistumisen esteet voivat muodostua monesta syystä, kuten korkeista
irtisanomiskustannuksista tai kalliista kiinteistä investoinneista, joille ei löydy
ostajaa.

•

alhainen differointi. Kulutushyödykkeiden alhainen differointimahdollisuus
aiheuttaa kilpailun kiristymistä, koska asiakkaiden vaihtokustannukset ovat
minimaaliset ja ainoa kilpailukeino on hinta.

Viiden kilpailuvoiman malli nähdään hyödylliseksi erilaisten voimien tunnistamisessa
ja arvioimisessa, mutta sen tarkoitus ei ole vain listata tiettyjä voimia. Sen avulla tulisi
arvioida mihin toimialalle organisaation kannattaisi suunnata tai mistä poistua, miten
toimialalla voidaan vaikuttaa ja miten ympäristön muutokset vaikuttavat kilpailijoihin.
Mallin käyttäminen vaatii tarkkuutta, sillä viitekehikko ei välttämättä ole aukoton
toimialan laajuudessa. Käytettäessä mallia tulisi huomioida seuraavia tekijöitä: oikean
toimialan määrittäminen, yhtenevät (convergence) toimialat ja toisiaan täydentävät
(complementary) tuotteet tai palvelut. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 35–37)

Oikean toimialan määrittäminen on haasteellista, koska monia toimialoja voidaan
analysoida eri tasoilla. Toimialan sisällä on tunnistettavissa useita segmenttejä ja
asiakasryhmiä, joiden kilpailuvoimat voivat poiketa toisistaan merkittävästi. Näitä
toisistaan poikkeavia osa-alueita on hyödyllistä analysoida ensin omalla tasolla, jonka
jälkeen toimialan kokonaiskuvan määritteleminen voidaan tehdä näiden pohjalta.
Toimialojen konvergoitumisella eli lähestymisellä tarkoitetaan aikaisempien erillään
olevien toimialojen yhdentymistä toiminnan, teknologian, tuotteiden ja asiakkaiden
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osalta. Tämän myötä toimialan määrittäminen muodostuu yhä vaikeammaksi, ja rajojen
jatkuvasti

muuttuessa

toimialan

nykytilan

hahmottaminen

muodostuu

haasteellisemmaksi. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 35–37)

Johnsonin, Scholesin ja Whittingtonin (2009, 38) mukaan toisiaan täydentävien
tuotteiden voima tulisi nostaa ”kuudenneksi” kilpailuvoimaksi Porterin (1979)
yksilöimien voimien lisäksi. Tässä voimassa kilpailijat tarjoavat tuotteita, joista
asiakkaat ovat valmiita maksamaan enemmän, koska ne ovat yhdessä arvokkaampia
kuin erikseen.

Toisiaan täydentävien tuotteiden tarkastelu nostaa esiin kaksi keskeistä asiaa. Ensiksi ne
mahdollistavat organisaatioiden välisen yhteistyön. Tämä muuttaa perinteistä Porterin
(1985) esittämää mallia merkittävästi, koska perinteisessä mallissa organisaatiot
kilpailevat osuuksista olemassa olevalla toimialalla ja jakavat ne keskenään. Toisiaan
täydentävä malli puolestaan kasvattaa koko olemassa olevan toimialan arvoa luomalla
erilaisia yhteistyömalleja toimialalla (Burton 1995). Toiseksi, tosiaan täydentävillä
tuotteilla kilpailijat voivat aiheuttaa sisäisiä ristiriitoja toimialalla. Tämän seurauksena
organisaatioiden välinen keskinäinen, joskus vihamielinen, kilpailu voi aiheuttaa myös
muutoksia toimialalla. Vaatimukset ja suuremman kilpailuaseman tavoittelu voivat
vaikuttaa toisten organisaatioiden toimintaedellytyksiin, kuten liikevaihtoon ja
kannattavuuteen. Tämän ”kuudennen” kilpailuvoiman nostaminen osaksi toimialan
analysointia nähdään tärkeänä, koska sen tuoma mahdollisuus yhteistyöhön sekä
vastakkainasetteluun voi vaikuttaa toimialaan merkittävästi. (Brandenburger & Nalebuff
1995; Yoffie & Kwak 2006)

Viiden kilpailuvoiman ilmeneminen vaihtelee toimialan elinkaaren (Klepper 1996, ks.
myös Moore 1991) eri vaiheissa. Toimialan elinkaarimalli lähtee liikkeelle ensin
kehittymisvaiheesta, pienestä liiketoiminnasta, jonka jälkeen siirrytään nopean kasvun
vaiheeseen. Kolmantena toimialalla kulminoituu ”shake- out” vaihe, jossa iso osa
yrityksistä jättää toimialan joko konkurssin tai fuusion seurauksena kilpailun
kiristyessä. Kaksi viimeistä vaihetta ovat kypsyneisyyden vaihe, jossa kasvu hidastuu
tai pysähtyy kokonaan sekä viimeisenä laskevien markkinoiden kehitysvaihe. Kaikille
näille vaiheille on yksilöitävissä niille ominaiset kilpailuvoimat, jotka esiintyvät
voimakkaampina eri kehitysvaiheissa.
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McGahan (2000, 2) varoittaa ”maturity mindset” – ajattelumallista (ks. myös ”Icarus –
paradoksi”, Miller 1992), joka voi aiheuttaa yritysten johdossa tyytyväisyyttä sekä
hitautta vastaamaan uuteen kilpailuun. Kypsien toimialojen johtaminen ei siis tarkoita
välttämättä markkinoiden heikentymisen odottamista ja tyytymistä vallitsevaan
tilanteeseen. Vaikka jatkuva kehitys elinkaarimallin mukaisesti ei ole välttämätöntä,
elinkaariajattelumallin hahmottaminen muistuttaa kuitenkin toimialan ajoittaisista
muutoksista ja analysoinnin systemaattisesta tarpeesta.
2.1.3 Kilpailijat ja markkinat
Kolmannen liiketoimintaympäristön kerroksen muodostavat kilpailijat ja markkinat.
Toimialakerroksen ei nähdä antavan tarpeeksi yksityiskohtaista kuvaa kilpailusta, koska
kilpailuvoimat voivat erottua merkittävästi eri toimijoiden osalta. Monilla toimialoilla
on yrityksiä, joilla on erilaiset resurssit sekä erilainen lähtökohta kilpailuun. Muiden
kilpailijoiden erilaisuuksia havainnoimalla näistä pyritään muodostamaan strategisia
ryhmiä (McGee, Thomas & Pruett 1995). Myös erilaisia asiakasryhmiä voidaan jaotella,
niiden eroihin perustuen strategisiin asiakasryhmiin, loppukäyttäjäasiakkaisiin ja
erilaisten markkinasegmenttien avulla (Wedel & Kamakura 1999). Strategisia ryhmiä ja
segmenttejä erottelemalla pyritään havainnoimaan mitä asiakkaat arvostavat ja mitkä
ovat kriittisiä menestysajureita juuri tietyssä yksilöidyssä ryhmässä. (Johnson, Scholes
& Whittington 2009, 41–42)

Strategiset ryhmät muodostuvat toimialan sisällä siis organisaatioista, joilla on
yhtenevät resurssit, ne noudattavat yhtenevää strategiaa tai kilpailevat samalla
kilpailustrategialla3. Nämä ominaisuudet erottavat tietyn strategisen ryhmän toisista
ryhmistä

saman

toimialan

sisällä.

Strategisten

ryhmien

erottaminen

pyrkii

muodostamaan yritystasoa laajemman, mutta toimialatasoa tarkemman perspektiivin
kilpailijoiden analysoimiselle. (McGee, Thomas & Pruett 1995)

Johnson, Scholes ja Whittington (2009, 42–43) esittävät, että strategisten ryhmien
tarkastelu voidaan jakaa kahteen tasoon perustuen Porterin (1980) sekä McGeen,
Thomasin ja Pruettin (1995) yksilöimiin tekijöihin: toiminnan laajuuteen ja resurssien
3

Yleisstrategiat: kustannusjohtajuus, erilaistaminen (differointi) ja segmentointi. (Porter) Erilaiset
toimintamallit: tuotantolähtöinen, tuotekehityslähtöinen, asiakaspalvelulähtöinen, julkishallinnollinen
(Lohivesi & Lindroos, 2010)
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sitoutumiseen.

Toiminnan

maantieteellisen

laajuutta

kattavuuden

ja

pystytään

jakelukanavien

arvioimiaan
laajuuden

tuotevalikoiman,

kautta.

Resurssien

sitoutumista puolestaan pystytään arvioimaan brändien, markkinointikustannusten,
vertikaalisen integraation, laadun, organisaation koon ja hyödynnettävän teknologian
kautta.

Strategisten ryhmien muodostamisella pyritään parantamaan kykyä ymmärtää kilpailua,
koska toimialan sisällä pystytään tämän avulla erottamaan tarkemmin tietyt ryhmät sekä
fokusoimaan oma strategia näiden perusteella. Lisäksi pyritään parantamaan
kehittymismahdollisuuksien
kehityssuunnat

toimialan

analysointia
sisällä.

ja

Toimialan

yksilöimään
sisältä

voi

houkuttelevimmat
olla

tunnistettavissa

löytämättömiä alueita (white spaces), joiden liiketoimintapotentiaalia ei ole vielä
hyödynnetty tai ymmärretty (Johnson, M. 2010).

Toisena ulottuvuutena nähdään markkinasegmentit, jotka keskittyvät jaottelemaan
strategisista ryhmistä poiketen asiakaskuntaa. Markkinasegmentti on asiakkaista
muodostuva ryhmä, joilla on yhtenevät ja muista asiakasryhmistä erottuvat tarpeet.
Markkinasegmentoinnilla pyritään vastaamaan asiakkaiden erilaisiin ja muuttuviin
tarpeisiin, yksilöimällä ja jaottelemalla asiakkaita lukusien eri tekijöiden kautta.
Segmentoinnin avulla pyritään arvioimaan myös suhteellisia markkinaosuuksia tietyillä
rajatuilla segmenteillä, sen sijaan, että tarkasteltaisiin ainoastaan markkinoita koko
toimialatasolla. Segmentoinnin kehittyminen, yksilöiminen ja segmenttien tarpeisiin
vastaaminen on seurannut vahvasti yleisen liiketoimintaympäristön trendien kehitystä.
(Johnson, Scholes & Whittington 2009, 46–47)

Nykyisin saatavilla olevat laajat asiakastietokannat mahdollistavat segmentoinnin
kehittymisen

kohti

yhä

yksityiskohtaisempaa

mallia.

Aikaisemmin

valitseva

massasegmentointi on siirtymässä kohti yksittäisten asiakkaiden segmentointimallia,
koska kuluttajakäyttäytymistä pystytään uuden teknologian avulla mallintamaan
tarkemmin ja tämän avulla resursseja kohdentamaan tehokkaammin jopa yksittäisen
asiakkaan tasolla. (Wedel 2001)

Asiakastarpeiden, ja niiden eroavaisuuksien hahmottaminen segmenteittäin, nähdään
tärkeäksi kehitettäessä organisaation toimintaa. Asiakkaat arvostavat monia tuote ja
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palvelutekijöitä enemmän tai vähemmän samanaikaisesti. Potentiaalisen tarjoajan
näkökulmasta on keskeistä ymmärtää, mitkä ominaisuudet muodostuvat erityisen
tärkeiksi tietyille asiakassegmenteille. Nämä segmenteittäin yksilöidyt tekijät ovat
yritysten kannalta kriittisiä menestystekijöitä. Kriittiset menestystekijät ovat niitä
ominaisuuksia, joita tietty asiakaskunta erityisesti arvostaa. Tämän takia yritysten tulisi
ylittää asiakkaiden odotukset näiden kriittisten tekijöiden osalta, jotta se pystyy
ylisuoriutumaan kilpailussa. (Johnson, Scholes & Whittington 2009, 47–48)
Edellä esitettyjen viitekehysten ja analysointityökalujen avulla pyritään ymmärtämään
yrityksen makro-, toimiala- ja kilpailija- sekä markkinaympäristössä vaikuttavia
tekijöitä. Kriittisintä yritysten näkökulmasta on kuitenkin se, minkälaisia päätelmiä
näistä analyyseistä tehdään ja miten ne lopulta ohjaavat yritysten toimintaa. Näiden
analyysien pohjalta yritysten tulisi tunnistaa mahdollisuuksia ja uhkia. Näiden
mahdollisuuksien ja uhkien tunnistaminen nähdään keskeiseksi, kun yritys tekee
tulevaisuuden valintoja. Toimimalla onnistuneesti toimintaympäristössä yrityksen tulisi
vähentää yksilöityjä uhkia ja hyötyä tarjolla olevista mahdollisuuksista. (Johnson,
Scholes & Whittington, 2009, 50)

Hyödyntääkseen markkinoiden tunnistamattomia alueita (white spaces) yritysten tulisi
pystyä hallitsemaan ympäristössä vallitsevia uhkia ja mahdollisuuksia tehokkaasti. Kim
& Mauborgne (2005) ovat esittäneet, että mikäli yritys keskittyy ainoastaan
kilpailemaan toisia kilpailijoita vastaan vallitsevassa kilpailuympäristössä, johtaa tämä
kilpailuympäristön yhdentymiseen, jossa kaikki toimijat kokevat kilpailun kovaksi ja
uhkaavaksi.

Tätä Kim ja Mauborgne (2005) kuvaavat punaiseksi mereksi, koska kilpailu on veristä
ja se johtaa usein tappioiden syntymiseen pitkällä aikavälillä. Heidän ehdotuksensa
yrityksille on sen sijaan uusien laajojen mahdollisuuksien, ”sinisten merien”, etsiminen
ja luominen, jotka ovat nykyisestä kilpailuympäristöstä riippumattomia. Nämä
mahdollisuudet ovat tunnistamattomia alueita ja mahdollisuuksia markkinoilla, joita ei
ole

vielä

kilpailijoiden

toimesta

hyödynnetty.

Tunnistamattomien

alueiden

yksilöimiseen vaaditaan usein systemaattista liiketoimintaympäristön analysointia.
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2.2 Toimialan kehittyminen
Toimialojen kehittymisestä on Arthurin (1996) mukaan erotettavissa kaksi lähtökohtaa.
Prosessimaiseen tuotantoon perustuvalla lähtökohdalla toimivat toimialat, jotka ovat
hyvin riippuvaisia resursseista, tarvitsevat vähän tietotaitoa ja toimivat vähenevien
tuottojen paradigman periaatteiden mukaan. Toisaalta vahvasti tietotaitoon perustuvalla
lähtökohdalla toimivat toimialat, jotka pohjautuvat asiantuntijatyöhön, vaativat vähän
perinteisiä resursseja ja toimivat kasvavien tuottojen paradigman periaatteella.

Kasvavien tuottojen mekanismit toimivat vähenevien tuottojen mallin kanssa rinnakkain
monilla toimialoilla. Vähenevien tuottojen malli esiintyy pääosin perinteisillä talouden
osa-alueilla,

kuten

prosessiteollisuudessa.

Kasvavien

tuottojen

malli

soveltuu

uudempiin, tietoperustaisiin toimialoihin. Modernit taloudet ovatkin tämän vuoksi
jakautuneet

kahteen

toisistaan

riippuvaan

kehitysmalliin,

joilla

on

erilainen

taloudellinen perusta. Lisäksi ne eroavat käytökseltään, tyyliltään ja kulttuuriltaan. Ne
vaativat myös erilaisia johtamismalleja, strategioita ja julkistaloudellista sääntelyä.
(Arthur 1996, 101)
Toimialan kehittymistä ja kestävän taloudellisen kasvun syitä ja teorioita on tutkittu
perinteisillä kansantaloustieteellisillä malleilla. Vanhempi, eksogeenisen4 talouskasvun
malli on saanut vierellensä endogeenisen5 eli uuden kasvuteorian mallin, joka pyrkii
tarjoamaan teorian tarkastelemaan yhä vaikeammin selitettävissä olevaa globaalia
liiketoimintaympäristöä.

Liiketaloustieteen puolella näiden teorioiden pohjalta on luotu toimialan kehittymistä ja
analysointia helpottavia työkaluja. Tarkastelen näitä kahta ääripäätä seuraavassa
tarkemmin. Molempien lähtökohtien nähdään olevan käyttökelpoisia, ja ne sopivat
kuvaamaan erilaisia toimialoja. (Kim & Mauborgne 2009) Perinteistä eksogeenisen
kasvun

teoriaa

tarkastelen

analysoimalla

toimialan

rakennetta

ja

sisäistä

kilpailuympäristöä. Endogeenisen kasvuteorian pohjalle rakentuvaa rekonstruoivaa
4

Solow'n kasvumalli on taloustieteellinen malli taloudelliselle kasvulle. Se on yleisnimitys eksogeenisen
kasvun malleille, joilla pyritään kuvaamaan pitkän aikavälin taloudellista kasvua (Ks. esim. Solow 2000)
5

Endogeenisen kasvun teoria kehitettiin makrotaloustieteessä 1980-luvulla vastauksena eksogeenisen
kasvun mallien saamaan kritiikkiin. Eksogeenisen kasvun malleista poiketen endogeenisen kasvun teoria
pyrkii kuvaamaan kasvuprosessin siten, että keskeiset kasvuun vaikuttavat taloudelliset tekijät
määräytyvät mallin sisällä eikä niitä oteta annettuna mallin ulkopuolelta. (Ks. esim. Romer 1989)
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kehitystä tarkastelen sisäisten innovaatioiden (liiketoiminnan, teknologian, palvelun)
näkökulmasta. Lopuksi tarkastelen näiden kahden ääripään väliin muodostuvaa aluetta,
jota on pyritty selittämään hybridimäisen toimialan näkökulmasta. Tiettyjen toimialojen
katsotaan sisältävän molempia ominaisuuksia, jolloin niiden kuvaaminen on
haasteellista. Hybriditoimialoja tarkasteltaessa yksittäisen toimialan omaispiirteet ovat
keskeisiä analysoinnin kohteita. Hybriditoimialat ovat yleensä palvelutoimialoja, joiden
kehittymisessä on toimialakohtaisia eroja (ks. mm. Arthur 1996).
2.2.1 Rakenteeseen perustuva kehittyminen
Arthurin (1996) mukaan ymmärryksemme markkinoiden ja yritysten toiminnasta
juontuu Alfred Marshallin (1890) ja hänen seuraajiensa kehittämästä talousteoriasta.
Tämä ymmärrys perustuu yksinkertaistettuun olettamukseen vähenevistä tuotoista.
Tuotteet tai yritykset, jotka ylisuoriutuvat markkinoilla, kohtaavat loppujen lopuksi
rajoitteita, jotta ennustettava tasapaino hintojen ja markkinaosuuksien välillä
saavutetaan. Teoria oli kuvaava prosessimaiseen tuotantoon perustuvassa taloudessa
tuohon aikaan, mutta sen ajatusmalli on vieläkin vaikuttamassa taloustieteellisessä
kirjallisuudessa. Periaatteessa tällä hetkellä tämä vanha teoria pätee osittain
vallitsevassa modernissa taloudessa, jossa osa taloudesta on edelleen omistautunut
prosessimaiseen tuotantoon perustuvaan toimintamalliin, kuten karja-, kemikaali-,
metalli-, malmi-, elintarvike- ja vähittäistavarateollisuus. Teoria pätee siis talouden osaalueisiin, jotka perustuvat toistettavuuteen päivästä ja viikosta toiseen. (Arthur 1996,
102)

Tämän teorian näkökulmasta organisaatio kohtaa kasvaessaan jossain pisteessä
maantieteellisen kysynnän tai raaka-aineiden saatavuuden rajat. Näin ollen mikään
yritys ei voi vallata koko markkinoita. Lisäksi koska tuotteet ovat normaalisti
korvattavissa toisella, muodostuu markkinoille eräänlainen standardihinta. Tuotteista
saatavat marginaalit ovat pieniä, eikä kukaan pysty voittamaan muita pitkällä
aikavälillä. (Arthur 1996, 102)

Liiketoimintaympäristön ja toimialan analysointi on melkein aina lähtökohtana
yrityksen muodostaessa strategiaansa. Tämän jälkeen arvioidaan muiden toimijoiden
heikkoudet ja vahvuudet. Tämän perusteella asemoidaan muista erottuva strategia,
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jonka avulla pyritään voittamaan kilpailijat rakentamalla tietty kilpailuetu yritykselle.
Jotta tällainen etu saavutetaan, yritys valitsee yleensä erilaistumisen joko kalliimmalla
hinnalla tai parhaalla tuotteella, halvemmalla hinnalla tai alhaisilla kustannuksilla tai
parhaaseen ratkaisuun erikoistumalla. Yritys muodostaa tämän pohjalta arvoketjunsa
luomalla tuotannon, markkinoinnin ja henkilöstöresurssit palvelemaan valittua
strategiaa. Tämän pohjalta luodaan myös rahoitukselliset tavoitteet ja budjetit. (Kim &
Mauborgne 2009)

Kuvatun toimintamallin logiikka perustuu siihen, että strategiset mahdollisuudet ovat
ympäristön rajaamia. Toisin sanoen rakenne muodostaa strategian. Tämä rakenteellinen
lähentymistapa pohjautuu taloustieteen industrial organisation -paradigmaan6. Tämän
teorian mukaan toimialan rakenteelliset syytekijät määrittävät toimeenpanon ja
suorituskyvyn rajat. Toimialarakenne, joka muodostuu tarjonta- ja kysyntätekijöistä,
muodostaa ostajien ja tarjoajien toiminnan rajat, jotka puolestaan määrittävät lopullisen
suorituskyvyn. Laajat muutokset aiheutuvat ainoastaan toimialarakenteen ulkopuolisista
tekijöistä, kuten taloudellisen tilan muutoksista tai teknologisesta kehityksestä. Teoria
edustaa determinististä maailmankuvaa, missä ulkoiset syy-seuraustekijät määrittävät
toimialarajan, jonka sisällä yritykset yrittävät hyödyntää rajojen muodostamia
toimintaedellytyksiä. (Kim & Mauborgne 2005, 209)

Rakenteellinen

näkökulma

kilpailuperustaiseen

(tai

strategiseen

ympäristöllinen
ajatteluun.

determinismi)

Rakenteellinen

johtaa

näkökulma

usein
olettaa

markkinarakenteen vakaaksi, mikä ajaa yritykset rakentamaan defensiivistä asemaa
kilpailua vastaan nykyisillä markkinoilla. Ylläpitääkseen markkina-asemansa yritykset
keskittyvät rakentamaan kilpailuetua arvioimalla kilpailijoiden tekemistä ja pyrkimällä
tekemään vastaavat asiat paremmin. Tällaisessa kilpailuympäristössä markkinaosuuden
kasvattaminen nähdään nollasummapelinä, jossa toisen menestys on toisen tappio. Näin
ollen kilpailu eli yhtälön tarjontapuoli on määräävä muuttuja. (Kim & Mauborgne 2005
210)

6

Rakenne- toiminta- suorituskyky lähtökohdan mukaan toimialan suorituskyky (onnistuminen tuottamaan
hyötyjä asiakkaalle) on lähtöisin toimialan yrityksistä ja vallitsevasta rakenteesta (tekijöistä, jotka
määrittelevät markkinoiden kilpailukyvyn). Rakenne muodostuu perusolosuhteista, kuten teknologiasta ja
kysynnästä. (Carlton & Perloff 2004)
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Rakenteellisen lähtökohdan katsotaan sopivan kilpailuympäristöön, jossa rakenteelliset
ominaisuudet ovat houkuttelevia ja organisaatiolla on resursseja ja kyvykkyyttä
asemoida itsensä muista erottuvaksi. Lähtökohta toimii myös, jos yrityksellä on
resursseja ja kyvykkyyttä ylisuoriutua verrattuna kilpailijoihin, vaikkeivät rakenteelliset
tekijät muodostu houkutteleviksi. Lisäksi rakenteellinen lähtökohta sopii tilanteeseen,
jossa yrityksellä on hyvät edellytykset puolustaa nykyistä kilpailuasemaansa ja sillä on
vähän halukkuutta lähteä tutkimaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. (Kim &
Mauborgne 2009)

Kuvassa 4 on havainnollistettu rakenteellista lähestymistapaa, jossa toimialarajat
määräytyvät ulkopuolisten (eksogeenisten) tekijöiden perusteella. Toimialan ei nähdä
itsessään kasvavan, vaan yksittäisten yritysten kasvu tapahtuu aina toisen toimijan
kustannuksella (nollasummapeli).

Kuva 4. Toimialan rakenteeseen perustuva kehittyminen (mukailtu Johnson, Scholes & Whittington 2009, 24).

2.2.2 Rekonstruoiva kehittyminen
Rekonstruoiva

lähestymistapa

perustuu

endogeenisen

kasvun

talousteoriaan.

Endogeeninen lähestymistapa olettaa, että yksittäisen toimijan ideat ja teot voivat
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muokata taloudellista ja toimialatasoista ympäristöä. Teoria pohjautuu Schumpeterin
(1975) alkuperäiseen havaintoon siitä, että taloudellista rakennetta ja ympäristöä
muuttavat voimat voivat olla peräisin rakenteen sisältä. Hän esitti, että innovaatiot
voivat tapahtua endogeenisesti, mikä on luovan yrittäjyyden pääasiallinen alkuperä.
Toisin sanoen yksittäisten yritysten strategiat voivat muokata toimialan rakennetta.
(Kim & Mauborgne 2005, 209)

Viime aikoina uusi kasvuteoria on näyttänyt, että innovaatio voi olla kopioitavissa
endogeenisesti, mikäli ymmärretään sen takana vaikuttavat tekijät ja muuttujat. Tämä
teoreettinen lähestymistapa erottaa innovaatioon vaikuttavat tekijät ja taustalla olevan
ajattelun Schumpeterin (1975) yksinäisen yrittäjän lähestymistavasta, mikä avaa
mahdollisuuden innovaatioiden systemaattiseen uudelleentuottamiseen. Huolimatta
tästä tärkeästä edistysaskeleesta ymmärrystä tarvittavista tekijöistä ja malleista ei ole
saavutettu. Tämän ymmärryksen puuttuessa ei ideoista ja tiedosta ole mahdollista
tuottaa innovaatioita ja kasvua yritystasolla systemaattisesti. (Kim & Mauborgne 2005,
210)

Foster ja Kaplan (2001) ovat tulleet tutkimuksessaan siihen tulokseen, että yritysten on
erittäin vaikea voittaa markkinoita jatkuvasti. Ylläpitääkseen erinomaisuutensa ja
kilpailukykynsä yritysten täytyy luoda epäjatkuvia ja dynaamisia strategioita ja
mukautua luovan tuhon ajattelumaailmaan (Schumpeter 1975).

Foster ja Kaplan (2001) tutkivat luovan tuhon teorian näkökulmasta tuhatta yritystä
viidellätoista eri toimialalla. He tulivat siihen tulokseen, että kaikkein parhaitenkaan
johdetut ja menestyvät yritykset eivät kykene ylläpitämään tätä suorituskykyään 10–15
vuotta pidempään. Heidän näkökulmastaan yleinen ongelma on se, että yritykset
luodaan jatkuvuuden periaatteella, jolloin ne keskittyvät liikaa operationaalisiin
asioihin. Markkinat puolestaan rakentuvat epäjatkuvuuden periaatteelle, jossa luominen
ja tuhoutuminen ovat keskeinen osa markkinoiden toimintaa. Tämän takia yritysten
tulisi Fosterin ja Kaplanin (2001) mukaan uusiutua ja vastata markkinoiden muutokseen
paljon dynaamisemmin kuin jatkuvuuteen ja pitkän ajan toimintamalliin perustuvat
johtamisfilosofiat olettavat.
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Kimin ja Mauborgnen (2009) mukaan jo pinnallinen tarkastelu liiketoiminnan historiaan
paljastaa monia tapauksia, joissa yritysten oma sisäinen strategia on muokannut
toimialan rakennetta. Rekonstruoiva lähestymistapa lähteekin liikkeelle siitä, että
yrityksen

suorituskyky

ei

välttämättä

määräydy

toimialan

kilpailuympäristön

seurauksena. Tämä lähestymistapa pyrkii auttamaan organisaatioita rekonstruoimaan
systemaattisesti

toimialojansa

ja

kumoamaan

vallitsevan

rakenteellisen

lähentymistavan. (Kim & Mauborgne 2009)

Rekonstruoiva lähestymistapa jatkaa siitä, mihin uusi endogeeninen kasvuteoria loppuu.
Uuden kasvun rakentamiseksi rekonstruoivassa lähestymistavassa lähdetään siitä, että
tieto ja ideat levittäytyvät yrityksessä tuottaakseen luovuuden prosessissa endogeenista
kasvua yritykselle. Luovuuden prosessi voi ilmetä ajasta riippumatta kaikissa
organisaatiossa, kunhan nykyinen tieto ja markkinoiden tekijät ajatellaan perusteiltaan
uudelleen rekonstruoivalla lähestymistavalla. Näillä molemmilla näkökulmilla –
rakenteellisella ja rekonstruoivalla – on selviä vaikutuksia siihen, kuinka yritysten
strategia toimii. (Kim & Mauborgne 2005, 210)

Arthurin (1996) malli kasvavista tuotoista kuvaa pyrkimystä, jonka tavoittelu vie
organisaatiota eteenpäin sen sijaan, että pysyttäisiin paikallaan ja menetettäisiin
vallitsevia etuja jatkuvasti. Kasvavat tuotot ovat positiivinen mekanismi, joka toimii
markkinoiden, liiketoimintojen ja toimialojen sisällä. Kasvavien tuottojen markkinoilla
nähdään tasapainotilan sijasta epäjatkuvuutta, jolloin tietty tuote, yritys tai tietty
teknologia pystyy ylisuoriutumaan markkinoilla pitkällä aikavälillä sattumalta tai hyvän
strategian ansiosta.

Rakenteellinen ajattelu johtaa siihen, että yritykset jakavat toimialat kiinnostaviin ja
vähemmän kiinnostaviin, jonka perusteella tehdään päätös, mihin suunnataan ja mihin
ei. Toimialavalinnan jälkeen yritys kehittää kilpailustrategian, joka sopii parhaiten sen
sisäisiin systeemeihin ja kyvykkyyksiin. Tällaisessa mallissa kustannus ja arvo nähdään
vaihtokauppana. Yritykset pyrkivät uuden varallisuuden luomisen sijasta pääasiassa
kokoamaan ja allokoimaan uudelleen varallisuutta, koska toimialan yhteenlaskettu
tuottopotentiaali määräytyy toimialan ulkopuolisten tekijöiden seurauksena. Toimialan
sisällä keskitytään jakamaan vain markkinaosuuksia, koska kasvu on suuresti ulkoisten
tekijöiden rajaamaa. (Kim & Mauborgne 2005, 210)
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Johnson (2010) korostaa myös yritysten mahdollisuuksia sen ydinliiketoiminnan
ulkopuolella.

Nämä

mahdollisuudet

liiketoiminta-alueista,

joiden

muodostuvat

analysoimiseen

vielä

tuntemattomammista

yritysten

pitäisi

nykyisen

kilpailuympäristön fokusoinnin sijasta ohjata enemmän resursseja. Analysoinnin tulisi
keskittyä vielä määrittämättömien mahdollisuuksien löytämiseen sen sijaan, että
resursseja kohdistettaisiin nykyisten liiketoimintojen jatkamiseen, lähitoimialoille
yhdistymiseen, sivuttaissuunnassa tapahtuvaan asiakaskannan laajentamiseen tai
olemassa olevien tuotteiden innovointiin. Innovoinnin tulisi johtaa uusien asiakasarvoa
luovien liiketoimintojen kehittämiseen.

Rekonstruoivasta lähtökohdasta tarkasteltuna liiketoiminnan haaste näyttää hyvin
erilaiselta. Kun tunnustetaan tosiasia, että rakenne ja markkinarajat ovat olemassa
ainoastaan johtajien mielissä, pystytään vapauttamaan ajattelu rajaamalla nämä
ajatukset pois mahdollisimman tarkasti. Rekonstruoivasta lähtökohdasta markkinoilla
on aina ylimääräistä kysyntää, sitä ei ole vain tunnistettu. Ongelman ydin muodostuukin
siitä, miten luoda kysyntää markkinoille. Ajattelu vaatii huomion keskittämistä
tarjonnan sijaan kysyntään, kilpailusta arvon luomiseen, mikä merkitsee innovatiivisten
lisäarvon luomista uuden kilpailun vapauttamiseksi. Keskittymällä tällaiseen ajatteluun
yritys

pyrkii

aikaansaamaan

uutta

kysyntää

tarkastelemalla

systemaattisesti

toimialarajojen yli ja arvioimalla olemassa olevia ominaisuuksia uudenlaisesta
näkökulmasta. (Kim & Mauborgne 2005, 211–212)

Kaikkien toimialojen lähtökohdat nähdään samanlaisina, koska niiden kiinnostavuutta
pystytään

muuttamaan

jatkuvalla

rekonstruoivalla

ajattelulla

ja

toiminnalla.

Markkinarakenteet ja käytännöt muuttuvat sen mukaan, kun uusia toimintamalleja
luodaan ja vanhat kilpailukäytännöt muuttuvat merkityksettömiksi. Stimuloimalla
talouden kysyntäpuolta pyritään laajentamaan asiakkaan arvon kasvattamiseen
perustuvia

innovaatioita

markkinoilla

ja

luomaan

jatkuvasti

uusia.

Kuvatun

arvoinnovaation avulla edetään harppauksittain kohti uusia tuottomahdollisuuksia
luomalla kokonaan uutta kasvua, sen sijaan, että tämä tapahtuisi kilpailijoiden
kustannuksella. Tällainen lähtökohta antaa yrityksille mahdollisuuden kääntää
nollasummapeli

todellisten

tuloksentekomahdollisuuksien

Mauborgne 2005, 211–212)
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etsimiseen.

(Kim

&

Kasvavien tuottojen toimialat ovat yleensä vahvasti liitoksissa korkeaan teknologiaan.
Näillä toimialoilla kustannukset tulevat yleensä etupainotteisesti korkeiden tuote- ja
kehityskustannusten takia. Toimialat vaativat paljon tietotaitoa ja vain vähän varsinaisia
resursseja. Toisena tyypillisenä piirteenä on verkostojen merkitys. Monien korkean
teknologian tuotteiden tulee olla yhteensopivia laajoille käyttäjäverkostoille. Korkean
teknologian tuotteet ovat yleensä vaikeita käyttää, joten asiakkaan lukkiutuminen
vahvistuu, kun käyttö on kerran opeteltu ja siihen on mahdollisesti myös koulutettu.
Mitä enemmän tällaisia markkinoita yritys pystyy valtaamaan, sitä helpommaksi sen
laajentuminen ja asiakaspysyvyys tulee. Korkean teknologian markkinoilla kasvavien
tuottojen ominaismekanismit takaavat sen, että menestyvät tuotteet pyrkivät luomaan
yhä enemmän kilpailuetuja tekemällä markkinat epävakaiksi ja lukitsemalla käyttäjiä.
Tämä lukkiutuminen ei kestä loputtomiin vaan sitä on ylläpidettävä jatkuvalla
kehittämisellä. Teknologiat tulevat yleensä markkinoille aaltomaisesti, joten niistä
saatavat hyödyt kestävät vain niiden elinkaaren verran. (Arthur 1996, 103)

Toimialarajojen

tiettyjen

ominaisuuksien

nähdään

ajavan

yrityksen

uusien

liiketoimintamahdollisuuksien etsimiseen. Kilpailun ollessa stabiilia ja kovaa on
yrityksellä kannustin kilpailuympäristön muutokseen. Toisena tekijänä nähdään
yrityksen halukkuus luoda uusia markkinoita esimerkiksi kehittyvien markkinoiden
suuntaan. Toimialalla ja taloudessa vallitsevat epäjatkuvuudet ja epävarmuustekijät
ohjaavat

yrityksiä

uusien

mahdollisuuksien

ja

liiketoimintaa

”turvaavien”

mahdollisuuksien etsimiseen. (Johnson 2010)

Kuvassa 5 on yhteenveto perinteisen toimialalogiikan sekä Kimin ja Mauborgnen
(2004) esittämän arvoinnovaatiologiikan eroista. Nämä lähtökohdat esitetään eroavan
viidellä eri osa-alueella. Kuvatunlainen liiketoimintamallin murtaminen vaatii toimialan
perusoletusten

kyseenalaistamista.

Perusoletukset

ovat

tyypillisesti

toimialalle

vakiintuneita ajattelu- ja toimintamalleja. Nämä muodostuvat toimijoiden yhteisistä,
usein hyvin homogeenisistä, käsityksistä asiakkaista, markkinoista, tarjottavista
tuotteista ja palveluista, tehokkaimmista kilpailustrategioista sekä optimaalisista
organisaatiorakenteista. Mitä kauemmin toimialan keskeisimmät yritykset ovat
hallinneet markkinoita vakiintuneilla toimintamalleilla, sitä vaikeammaksi niiden
muuttaminen ja poisoppiminen muodostuu. (Hamel 1997; Markides 1997; Markides
1998; Kim & Mauborgne 2004; 2005; 2009)
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Kuva 5. Perinteisen toimialalogiikan ja arvoinnovaatiologiikan vertailu. (Kim & Mauborgne 1997, 106)

Rekonstruoivan

näkökulman

nähdään

toimivan,

mikäli

toimiala

nähdään

houkuttelevaksi, mutta toimijat ovat hyvin asemoituneina ja yrityksillä ei ole resursseja
ja kyvykkyyksiä voittaa kilpailijoita. Toiseksi rekonstruoiva malli toimii, jos
rakenteelliset tekijät eivät ole houkuttelevia ja ne toimivat yritystä vastaan riippumatta
sen resursseista ja kyvykkyyksistä. Lisäksi jos yritys on innovaatio-orientoitunut ja
haluaa pyrkiä kohti uusia mahdollisuuksia, rekonstruoivan mallin nähdään olevan
soveliaampi vaihtoehto. (Kim & Mauborgne 2009) Seuraavalla sivulla on kuvattuna
rekonstruoivan toimialan rakentuminen (kuva 6).
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Kuva 6. Toimialan rekonstruoiva kehittyminen (mukailtu Johnson, Scholes & Whittington 2009, 24).

2.2.3 Hybriditoimialan kehittyminen
Tarkasteltaessa edellä esitettyä toimialojen kehittymisen jaottelua jää palveluyritysten
asettuminen tässä tarkastelussa huomiotta. Palveluyrityksiä on mutkikasta asemoida
kuvattujen teorioiden pohjalta. Ilman syvällisempää tarkastelua niiden voidaan nähdä
kuuluvan vähenevien tuottojen ja prosessimaiseen tuotantoon perustuvaan malliin,
koska palveluyrityksillä on yleensä alueelliset kysyntärajat, monet palvelut sisältävät
asiakkaiden ”prosessointia”, eivätkä palvelut ole yleensä korkeasta teknologiasta
riippuvaisia. (Arthur 1996, 107)

Korkean teknologian toimialoille ominaiset verkostoja ja käyttäjäperustaisia vaikutuksia
esiintyy kuitenkin myös tietyissä palveluissa. Tämän vuoksi esimerkiksi franchisingtoimintamalli pohjautuu kasvaville tuotoille. Mitä enemmän palveluntarjoajia on
markkinoilla, sitä tunnetummaksi yritys tulee. Tällainen liiketoiminta ei perustu
ainoastaan tasaisen laadun tarjoamiseen vaan myös siihen, että asiakkaat tietävät
tarkasti, mitä odottavat palvelulta. Näin ollen mitä enemmän markkinavaltaa
palveluyritykset saavat, sitä paremmat edellytykset niillä on vahvistua entisestään.
Esimerkiksi finanssialaan sovellettuna tämä tarkoittaa, että mitä laajempi pankin tai
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vakuutusyhtiön asiakaskanta on, sitä enemmän se pystyy hajauttamaan pääkonttorin,
kiinteistöjen ja tietojärjestelmien aiheuttamia kiinteitä kustannuksia. Nämä toimialat
ovat siis myös osittain kasvavien tuottojen parissa. (Arthur 1996, 107)

Tarkemmin sanottuna palvelutoimialat ovat eräänlaisia hybriditoimialoja. Päivästä
toiseen voi liiketoiminta olla kuten prosessointiteollisuutta, mutta pidemmällä
aikavälillä kasvavat

tuotot

tulevat

hallitsemaan

palvelutoimialoja.

Toimialoja

horjuttavat vaikutukset eivät ole kuitenkaan niin merkittäviä kuin esimerkiksi korkean
teknologian toimialoilla. (Arthur 1996, 107)

Palvelutoimialoille voidaan nähdä ominaisena piirteenä, että niiden kasvu tapahtuu
tietyissä

rajoissa,

koska

ne

kohtaavat

rajoituksia

toimintaympäristössä

sekä

teknologioiden hyödyntämisessä. Zookin (2010) mukaan ydinliiketoiminnan kasvun
tulisi suuntautua kohti lähellä olevia toimialoja, jolloin tapahtuu toimialojen
yhdentymistä ja toimialarajojen rikkoutumista. Liiketoiminnan systemaattinen ja
kannattava kehittäminen perustuu lähtökohtaisesti ydinliiketoiminnan potentiaalin
täysimääräiseen hyödyntämiseen. Laajentumisen kautta tapahtuvan kasvun olisi
kohdistuttava

ydinliiketoimintaa

ympäröiviin

loogisiin

ja

lähellä

oleviin

liiketoimintoihin ja toimialoihin. Markkinoilla vallitsevan muutoksen ja turbulenssin
ympäristössä yrityksen tulisi fokusoitua ydinliiketoiminnan uudelleenmäärittämiseen ja
sen kautta tapahtuvaan liiketoimintaympäristön tarkkailemiseen. (Zook 2010)

Zook ja Allen (2003) ovat kuvanneet laajentumista, jossa edut muodostuvat uusien
jakelukanavien ja tuoteinnovaatioiden hyödyntämisestä. Kuvattu laajeneminen nähdään
paljon riskittömämmäksi kuin täysin uusille ja tuntemattomille alueille pyrkiminen.
Lisäksi ydinliiketoimintaan perustuva laajeneminen voi tuoda merkittäviä kilpailuetuja,
koska yritykset keskittyvät liiketoimintaan, jonka he jo tuntevat ja osaavat parhaiten.
Zookin ja Allenin (2003) esittämät kuusi luonnollista kehityssuuntaa ovat seuraavat:
•

laajentuminen arvoketjua pitkin. Tämä nähdään yhdeksi vaikeimmista tavoista.

•

uusien tuotteiden ja palvelujen luominen.

•

uusien jakelukanavien hyödyntäminen.

•

maantieteellinen laajentuminen.
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•

laajentuminen uusiin asiakassegmentteihin; yleensä muokkaamalla olemassa
olevaa tuotetta tai teknologiaa.

•

laajentuminen kokonaan uusille aloille rakentamalla kasvu uusien ja vahvojen
resurssien varaan. Tämä on harvinaisin ja vaikein tapa laajentua.

Zookin (2010) mukaan suurin osa yrityksistä epäonnistui saavuttamaan kannattavaa
kasvua viime vuosikymmenen aikana. Hänen mukaansa nykyisen liiketaloudellisen
teorian korostama uuden liiketoiminnan tavoittelu ei ole avain kestävän taloudellisen
liiketoiminnan kehittämiseen, vaan se perustuu yhä perinteisiin liiketoiminnan
sääntöihin. Hänen näkemyksenä on, että suurin osa kasvustrategioista ei tuota lisäarvoa
vaan jopa tuhoaa sitä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että yritykset erilaistavat
liiketoimintojaan epäonnistuneesti ydinliiketoiminnasta katsottuna. Zookin (2010)
esittämä väite on, että perinteinen ja ajaton strateginen ohjenuora markkinavallan
perustamisesta selkeästi määritellyn ydinliiketoiminnan varaan on edelleen ratkaiseva
tekijä kilpailuedun luomisessa ja onnistuneessa liiketoiminnan laajentamisessa.

Palvelutoimialat ovat siirtymässä yhä enemmän kasvavien tuottojen ympäristöön. Yksi
keskeinen tekijä tässä kehityksessä on tiettyjen palvelujen muuttuminen enemmän kohti
tietotekniikkaperustaista liiketoimintaa. Tämän seurauksena sellaiset palvelut, kuten
finanssituotteiden,

autojen,

muotitavaroiden

suunnittelu,

vakuutusvaateiden

prosessointi, hankinta- ja inventaarioprosessit, jotka on normaalisti hoidettu ihmisten
toimesta, muuttuvat yhä enemmän tietotekniikkaperustaisiksi palveluiksi. Palvelujen
muuttuminen tulee nostamaan tietoteknisen kehityksen ja ylläpidon liiketoiminnan
keskiöön.

Palveluntarjoajat

tietojärjestelmäverkostoihin,

tulevat
minkä

takia

olemaan

sidoksissa

alueelliset

rajat

enemmän

heikkenevät

ja

käyttäjäverkostovaikutuksen tuomat edut nousevat myös palvelualoilla merkittäviksi.
(Arthur 1996, 107)

Treacy (2003) erittelee liiketoimintaportfolion kasvattamiseen viisi eri ominaisuutta.
Ensimmäinen

ominaisuus

keskittyy

nykyisen

asiakaskannan

pysyvyyden

parantamiseen. Yksi helpoimmista tavoista parantaa kasvua on hidastaa nykyisten
asiakkaiden menettämisvauhtia. Tämä vaatii kuitenkin yritykseltä paljon enemmän
panostusta kuin nykyisin käytettävissä olevia asiakasuskollisuusohjelmia. Toinen
ominaisuus on markkinaosuuden kasvattaminen. Tämä nähdään yleensä vaikeaksi
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tavaksi hakea kasvua, koska se vaatii asiakkaiden voittamista kilpailijoilta. Kukaan
yritys ei luovu asiakkaistaan ilman kilpailua. Markkinaosuuden kasvua voidaan
tavoitella sekä orgaanisella kasvulla että yritysostoilla. Kolmannen kasvutekijän
muodostaa markkina-asemointi. Tämän myötä varmistetaan, että yritys on siellä missä
kasvua tapahtuu markkinoilla. Yrityksen oikealla asemoinnilla saadaan kasvavista
markkinoista osuus, kunhan ajoitus, läsnäolon varmistaminen ja mahdollisuuksien
arviointi

ovat

onnistuneet.

Neljäntenä

kasvutekijänä

esitetään

laajentuminen

ydinliiketoiminnan lähialueille. Tämä vaatii syvällistä arvioita siitä, pystyykö yritys
todella hyödyntämään nykyisiä resurssejaan ja erottumaan niillä uusilla markkinoilla.
Lisäksi pitää arvioida, pystyykö yritys muodostamaan tai hankkimaan tarvittavan
osaamisen vastatakseen uuden kilpailuympäristön haasteisiin. Viidentenä kasvutekijänä
nähdään

kokonaan

uusien liiketoimintamahdollisuuksien hyödyntäminen, jossa

nykyisellä osaamisella on vähän merkitystä. Tämä kasvumalli perustuu pikemmin
järkeviin investointeihin kuin johtamiskykyihin. Tätä kasvumallia on vaikea hallita
ilman merkittävää kokemusta ja osaamista. (Treacy 2003, 16–17)

McGahan (2000, 1) mukaan yritykset voivat parantaa suorituskykyään räätälöimällä
investoinnit toimialakehityksen mukaan eikä taistelemalla trendejä vastaan. Yritysten
parantunut suorituskyky on peräisin toimialakehityksen ymmärtämisestä ja huomiosta,
että tärkeimmät käytössä olevat viitekehykset viiden kilpailuvoiman malli (Porter 1980)
ja S-käyrä/tuotteen elinkaarimalli (Abernathy & Utterback 1978, Foster 1986) ovat
puutteellisia tähän tarkoitukseen. Viiden kilpailuvoiman malli on staattinen. Se tarjoaa
lähtökohdan, jossa määritellään toimialan menestymistä ja houkuttelevuutta tietyllä
hetkellä. S-käyrä puolestaan on dynaaminen malli, jossa keskitytään kuvaamaan
toimialojen kehittymistä ajan yli. Se ei kuitenkaan käsittele, miten yritykset siirtyvät
tuotesukupolvien yli eli S-käyriltä toiseen.

McGahan (2000, 2) esittää toimialan kehittymisen tarkastelemiseksi jaottelua
ydinosaamista muuttavaksi ja ydinosaamisen säilyttäväksi muutokseksi (ks. myös
Henderson & Clark 1990). Ydinosaamisen muutoksen aiheuttaa yleensä innovaatio,
joka murtaa olemassa olevien tarjoajien ja asiakkaiden väliset suhteet. Yleensä tämä
perustuu uuteen teknologiaan, mutta se voi aiheutua myös käytössä olevan teknologian
uusjaosta (Markides 1999). Ydinosaamisen säilyttävä muutos tarkoittaa puolestaan
innovaatioita olemassa olevissa asiakas- ja toimittajasuhteissa. McGahanin (2000)
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mukaan kuvatulle muutokselle on tyypillistä, että se muuttaa asiakastransaktioiden
luonnetta. Tämä on hänen mukaansa ominaista toimialoille, joilla esiintyy
epäjatkuvuutta arvoketjussa. Kuvattu muutos nähdään ilmeiseksi, koska tietotekniikka
alentaa transaktiokustannuksia tietyillä toimialoilla ja luo samalla potentiaalia uusille
toimintamalleille. (McGahan 2000, 9)

McGahanin (2000, 10) mukaan suorituskyky vähittäisissä muutoksissa on peräisin
uusista teknologian luomista vuorovaikutuskeinoista asiakkaiden, toimittajien ja uusien
välitoimijoiden kanssa. Yritysten tulisi kehittää mekanismeja, joilla muokataan
perinteisiä vuorovaikutussuhteita. Menestyksen taustalla on olemassa olevien resurssien
ja uudenlaisten transaktiomekanismien tehokas hyödyntäminen.

Zookin ja Allenin (2003) esittämä ydinliiketoimintaan perustuva kasvumalli on
yksinkertaisuudestaan huolimatta hybriditoimialojen kannalta kuvaava, sillä tietyissä
rajoissa tapahtuva kasvu kohdistuu useimmiten ydinliiketoimintaan tai loogisiin
kasvusuuntiin. Tämä tarkoittaa lähitoimialojen aiempaa selvempää yhdentymistä ja
samojen infrastruktuurien hyödyntämistä palvelujen tarjoamisessa.

Treacyn (2003, 163) mukaan lähiliiketoimintoihin laajentumisen taustalla pitää olla
syvällinen analyysi kohdetoimialasta. Yritysten tulisi miettiä seuraavia kysymyksiä:
Onko siellä pitkän ajan kasvu- ja tuottomahdollisuuksia? Onko markkinoilla
mahdollisuutta voittaa kilpailijoita ja mistä kilpailuetu muodostuu? Pystytäänkö
vastaamaan toimialan standardivaatimuksiin? Vaikka tietty kilpailuetu pystytään
luomaan, täytyy muissa palveluissa tarjota tietty toimialan standarditaso, jotta
kilpailuetu pystytään ylläpitämään.

Taulukossa 1 on yhteenveto toimialan kehitystä kuvaavan teorian keskeisistä piirteistä
ja kuvatun hybriditoimialan asettumisesta toimialan kehittymisteorioiden ääripäiden
väliin. Taulukossa 1 on yksilöity keskeisiä eroja eri lähtökohdista kuuden teorioissa
vahvasti

eroavan

muuttujan

kautta.

Hybriditoimialan

muuttujien

määrittely

absoluuttisesti on kuitenkin vaikeaa, koska toimialojen luonteet eroavat merkittävästi
toisistaan toimintaympäristön ja toimialan mukaan. Hybriditoimialat voivat siis
vaihdella ominaisuuksiltaan niin maantieteellisten kuin toimintaympäristökohtaisten
tekijöiden vaikutuksesta. Hybriditoimialojen kasvulle voidaan teorian mukaan nähdä
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olevan tiettyjä rajoitteita. Tietyillä toimialoilla ne muodostuvat toimialan regulaatiosta
ja toisaalla maantieteellisestä riippuvuudesta (palvelun paikallisuus). Yhteistä näille
hybriditoimialoille on kuitenkin, että ne hyötyvät jo tällä hetkellä joissain määrin uuden
teknologian tuomista mahdollisuuksista ja ne ovat vähittäisen kehityksen piirissä.
Jatkuvan kehityksen seurauksena tiettyjen hybriditoimialojen liiketoiminnan voidaan
nähdä kohtaavan muutos- ja uudistumispaineita lähitulevaisuudessa.

Taulukko 1. Yhteenveto toimialan kehittymismalleista (mukailtu Arthur 1997).
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Lopuksi kuvataan tarkemmin palvelutoimialan rakentumista ydinpalveluiden kautta.
Tässä tarkastelussa käytetään hyväksi perinteistä palveluiden rakentumisen mallia (ks.
esim.

Grönroos

havainnollistamaan

2007),

jota

toimialan

myös

tutkimuksessa

ydinliiketoimintaan

myöhemmin

perustuvaa

käytetään

kehittymisestä

nimenomaan palveluperustaisesti.

Grönroosin määritelmän mukaan palveluista on löydettävissä kolme peruspiirrettä:
Palvelut ovat prosesseja, sekä palveluiden tuottaminen että niiden kulutus tapahtuvat
usein samanaikaisesti, asiakas on usein osallinen palveluprosessiin ja voi olla
vuorovaikutussuhteessa palveluntarjoajaan (Grönroos 2007, 187). Grönroos (2007, 186)
jakaa palvelut ydinpalveluihin, lisäpalveluihin sekä tukipalveluihin. Ydinpalvelut
muodostavat yrityksen liiketoiminnan kannalta keskeisimmän osan. Lisäpalveluilla
tarkoitetaan

tässä

ydinpalvelun
Tukipalveluilla

tai

sellaisia

palveluita,

jotka

ydinpalvelukokonaisuuden
puolestaan

tarkoitetaan

ovat

välttämättömiä

tuottamiselle
palveluja,

ja

varsinaisen
tarjoamiselle.

jotka

lisäävät

ydinpalvelukokonaisuuden arvoa, mutta eivät ole välttämättömiä ydinpalvelun
toteutumiselle (Grönroos 2007, 186–178). Kuvassa 7 on havainnollistettu palvelujen
rakentumista perinteisessä tarkastelumallissa eri kerroksittain.

Kuva 7. Palveluiden rakentuminen kerroksittain (mukailtu Grönroos 2007)
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3 FINANSSIALA SUOMESSA
Luvussa kaksi on kuvattu liiketoimintaympäristön rakentumista ja sen kehittymistä
aikaisemman tutkimuksen näkökulmasta. Luvun tavoitteena on luoda tutkijalle
teoreettinen

viitekehys

Suomen

finanssialan

tarkastelemiseksi.

Finanssialaa

tarkastellaan jatkossa pääasiassa kuvatun hybriditoimialan lähtökohdan kautta.
Toimintaympäristön rakentumisen teorian ymmärtäminen on kuitenkin keskeistä, koska
se on olennaisena osana vaikuttamassa toimialan kehittymisen teorioihin.

Tässä luvussa selvitetään mitä tutkimuksessa tarkoitetaan Suomen finanssialalla ja
miten se on rakentunut. Kuten Tekesin (2009, 5) toimialaselvityksessä todetaan, on
finanssialan määritteleminen eksplisiittisesti haastavaa. Toimijoiden luonne, markkinan
koon määrittely ja maantieteellisten rajojen asettaminen on vaikeaa jo pelkästään
Suomen

finanssialaa

vakuutusyhtiöiden

määritettäessä.

viimeaikaisesta

Tämä

johtuu

maamme

toimintaympäristön

pankkien

laajentumisesta

ja
ja

kansainvälistymisestä omistusjärjestelyiden sekä erilaisten yhteistyömuotojen ja
yritysten strategisten valintojen seurauksena. Suomen finanssialalla toimii nykyisin
lukuisten ulkomaisten finanssi-instituutioiden tytäryhtiöitä ja sivuliikkeitä, jotka tuovat
toimialalle uusia piirteitä ja muokkaavat alan kilpailua. Viime aikoina Suomeen on
rantautunut erityisesti uusia kansainvälisiä toimijoita, jotka keskittyvät tiettyihin
palveluihin ja asiakasryhmiin. Tässä tutkimuksessa käytän Finanssialan Keskusliiton
(FK) kuvauksia finanssialan määrittelyssä.
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3.1 Finanssialan rakenne
Finanssialalla toimii Suomessa yrityksiä, jotka tarjoavat asiakkailleen pankki-,
vakuutus- tai sijoituspalveluita. Finanssialan toimijat hoitavat lisäksi lakisääteiseen
sosiaaliturvaan kuuluvia vakuutuksia, kuten työeläkevakuutusta ja lakisääteistä
tapaturmavakuutusta.

Myös

liikennevakuutus,

potilasvakuutus

ja

ympäristövahinkovakuutus hoidetaan lakisääteisesti. Finanssialan keskusliitossa on noin
450 jäsenyhteisöä, joissa työskentelee noin 40 000 työntekijää. Alan yritykset toimivat
nykyään suurimmaksi osaksi konserneina tai erilaisina yhteistyöryhmittyminä.
Kehityksen taustalla on vuosia jatkunut toimialaliukuma. Alan toimijoista iso osa on
kansainvälisiä yrityksiä. Finanssialan merkitys koko yhteiskunnan ja kansantalouden
kannalta on elintärkeä. Tehokkaat pankki-, vakuutus- ja sijoituspalvelut vaikuttavat
kaikkien yritysten ja kuluttajien arjen sujuvuuteen sekä koko Suomen kilpailukykyyn.
Siksi alan toimintaympäristön ja finanssipalvelujen kehittämismahdollisuuksien pitää
olla vähintään samalla tasolla kuin kilpailijamaissa. (FK, Finanssiala 2009, 8)
3.1.1 Pankit
Pankeilla on keskeinen tehtävä rahoitusmarkkinoilla ja koko kansantaloudessa. Pankit
ovat olennainen osa yhteiskunnan toimintaa ja ihmisten arkipäivää. Ne hoitavat maksut
eteenpäin, hallinnoivat säästöjä tehokkaasti ja antavat lainaa. Pankkipalvelut ovat osa
Suomen kilpailukykyä. Pankkitoiminnan ytimen muodostaa rahoituksen välitys. Pankit
toimivat raha- ja pääomamarkkinoilla, jotka kytkeytyvät tiiviisti kansainvälisiin
rahoitusmarkkinoihin. Tätä kautta Suomessa toimivat pankit kohtasivat myös
kansainvälisen rahoitusmarkkinakriisin. Markkinoilta saatavan rahoituksen hinta ja
saatavuus vaikeutuivat. Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta Suomessa
toimivien pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus ovat säilyneet hyvinä. (FK,
Finanssiala 2009, 8)

Viime vuosien aikana pankkirakenne on säilynyt melko samanlaisena. Edellisen
pankkikriisin jälkeen tehdyt fuusiot ja yhteenliittymät muokkasivat Suomalaisen
pankkisektorin erittäin tehokkaaksi. Ulkomaisen omistuksen osuus on kasvanut viime
vuosina ja Suomen pankkitoiminnoista jo puolet on ulkomaisessa omistuksessa.
Suurimmat pohjoismaiset pankkikonsernit toimivat kaikissa Pohjoismaissa ja Baltiassa.
(FK, Finanssiala 2009, 8)
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Suomessa toimi vuoden 2009 lopussa kotimaisia talletuspankkeja, ulkomaisten
luottolaitosten sivukonttoreita ja ulkomaisten pankkien tytäryhtiöitä yhteensä 325
kappaletta. Pankkipalveluja tarjoaa Suomessa 1606 konttoria. Henkilöstöä pankeissa
työskenteli 31 731.

Edellä kuvatuista pankeista Sofia Pankki Oyj on lopettanut

toimintansa keväällä 2010.

Tarkasteltaessa pankkien markkinaosuuksia euromääräisissä lainoissa yleisölle vuoden
2009 lopulla voimme todeta, että merkittävä osa 81,5 % muodostuu neljän suurimman
toimijan (OP- Pohjola- ryhmä 32,7%, Nordea Pankki Suomi Oyj – konserni 31,2% ,
Sampo Pankki- konserni ml. Danske Bank A/S, Helsinki Branch 12,5 %,
Handelsbanken- ryhmä 5,1 %) markkinaosuuksista. Näistä kahden suurimman toimijan
markkinaosuus ylittää myös selvästi yli 50 % (63,9 %). Jäljelle jäävä osuus jakaantuu
tasaisemmin pienemmille toimijoille.
3.1.2 Vakuutusyhtiöt
Vakuutusyhtiöillä on tärkeä rooli riskien vakuuttajina sekä yksityisten ihmisten
elämässä että yritysten toiminnassa. Vakuutusyhtiöillä on merkittävä tehtävä
suomalaisen sosiaaliturvan ylläpidossa ja kehittämisessä, sillä suuri osa sosiaaliturvasta
hoidetaan maassamme lakisääteisin vakuutuksin. Vakuutusyhtiöt tarjoavat myös
lisäpalveluja, jotka ovat taloudellisesti merkittäviä. Tällaisia ovat muun muassa
eläkevalmennus

ja

-neuvonta,

kuntoutusneuvonta

sekä

vahingontorjuntatyö.

Vakavaraisuus on vakuutustoiminnan perusedellytys. Tämä merkitsee sitä, että
vakuutusyhtiön on turvattava vakuutetuille ja muille korvauksensaajille kuuluvien
suoritusten maksaminen. Vakuutustoiminnan turvallisuuden varmistamista koskevat
vaatimukset on kirjattu vakuutuslainsäädäntöön. Myös suuri yleisö edellyttää
vakuutustoiminnalta luotettavuutta. Vakuutusyhtiön vakavaraisuudella tarkoitetaan
käytännössä yhtiön kykyä selviytyä liiketoimintaa uhkaavista erilaista riskeistä.
Vakuutusmaksuista kertyvä maksutulo ei yksin riitä turvaamaan vakuutusyhtiön
vakavaraisuutta. Yhtiöllä on oltava riittävästi toimintapääomaa ja sen lisäksi
varauduttava vahinkokehityksen vaihteluihin keräämällä itselleen varmuusrahastoa.
Eläke-

ja

säästövakuutuksissa

sovittu

vakuutustapahtuma

ajoittuu

yleensä

vuosikymmenien päähän vakuutuksen alkamisesta. Näistä syistä vakuutusyhtiöille
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kertyy merkittäviä rahastoja. Niin sanotun vastuuvelkansa katteeksi vakuutusyhtiöiden
on sijoitettava varansa järkevällä ja kannattavalla tavalla. (FK, Finanssiala 2009,9)

Suomen vakuutusmarkkinoiden rakenteelle on tyypillistä lakisääteisistä vakuutuksista
kerättyjen maksujen suuri osuus koko maksutulosta. Vuonna 2009 maksutulosta 68
prosenttia saatiin lakisääteisistä vakuutuksista: lakisääteisestä eläkevakuutuksesta,
lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta ja liikennevakuutuksesta. Toinen tyypillinen
piirre Suomen vakuutusmarkkinoille on vahva keskittyneisyys. Neljä suurinta
yhtiöryhmää keräsi vakuutusyhtiöiden yhteenlasketusta maksutulosta lähes 84
prosenttia. Vuoden 2009 lopussa Suomessa toimi 39 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista
vahinko-

ja

jälleenvakuutusyhtiöitä

oli

21,

henkivakuutusyhtiöitä

11

ja

eläkevakuutusyhtiöitä 7. Vakuutusyhdistyksiä oli vuoden lopussa 86. Yhtiöiden
palveluksessa oli vuonna 2009 keskimäärin 10 556 henkeä. Määrä on laskenut vuodesta
2008 runsaalla 250 hengellä. (FK Vakuutusyhtiöt Suomessa, 2009)
3.1.3 Arvopaperimarkkinat
Arvopaperimarkkinoiden tehtävänä on tuoda yrityksille niiden toimintaan tarvittavaa
markkinaehtoista pääomaa. Yritykset laskevat liikkeeseen velka- ja oman pääoman
ehtoisia arvopapereita, joilla käydään kauppaa arvopaperimarkkinoilla. Osapuolina ovat
arvopaperikauppaa

käyvät

sijoittajat

ja

kaupankäyntiä

hoitavat

pankit

ja

sijoituspalveluyritykset. Kauppaa käydään pörsseissä ja muilla markkinapaikoilla.
Tehdyt kaupat selvitetään arvopaperikeskuksissa, jotka huolehtivat arvopaperikauppaan
liittyvien maksujen selvittämisestä sekä kaupan kohteina olleiden arvopapereiden
toimittamisesta myyjien arvo-osuustileiltä ostajien arvo-osuustileille. Arvopaperikeskus
hoitaa myös arvo-osuusjärjestelmässä olevien yhtiöiden yhtiötapahtumat, kuten osingot
ja erilaiset pääomajärjestelyt. Ulkomaisiin arvopaperikeskuksiin rakennettujen linkkien
kautta arvopapereita voi siirtää rajojen yli ja säilyttää liikkeellelaskumaan ulkopuolella.
(FK, Finanssiala 2009,10)

Suomalaiset

arvopaperimarkkinat

ovat

pitkälle

riippuvaisia

kansainvälisten

markkinoiden kehityksestä. Arvopaperien välitys-, selvitys, ja säilytyskustannusten
alentamispaineet ovat johtaneet rakennemuutoksiin Euroopassa ja myös Suomessa.
Tärkein markkinapaikkamme Helsingin Pörssin omistaa yhdysvaltalainen Nasdaq OMX
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ja selvitysyhteistyönä ja arvopaperikeskuksena toimii belgialainen Euroclear Finland.
Se

vastaa

koti-

ja

ulkomaisten

arvopapereiden

käsitellystä

rekisteri-

ja

selvitysjärjestelmissä. Nasdaq OMX Helsingissä toimii tällä hetkellä 61 pörssivälittäjää,
joista 11 on kotimaisia. Muut ovat etävälittäjiä, jotka käyvät kauppa Helsingissä
ulkomailta käsin. Etävälittäjien osuus Helsingin Pörssin osakevaihdosta on noin 64
prosenttia. Nasdaq OMX toimii pörssinä Helsingin lisäksi myös Tukholmassa ja
Kööpenhaminassa. Vuoden 2007 lopulla voimaan tullut rahoitusvälineiden markkinat –
direktiivi (MiFID)7 vapautti markkinapaikkojen toiminnan kilpailulle. Euroopan
arvopaperimarkkinoille

on

syntynyt

pörssien

rinnalle

useita

vaihtoehtoisia

monenkeskisiä markkinapaikkoja, kuten Turquoise, Chi- X, Bats ja Burgundy.
Arvopaperikauppa jakaantuu siis pörssin ja vaihtoehtoisten kaupankäyntipaikkojen
kesken. Pörssien tehtäväksi jää kuitenkin aina yhtiöiden listaaminen pörssiin ja niiden
tiedottamisen välittäminen ja sen asianmukaisuuden valvominen. Myös arvopapereiden
selvitystoiminta on muutoksessa. (FK, Finanssiala 2009,10)

Suomen arvopaperimarkkinoiden menestys on ollut voimakkaasti riippuvainen vain
muutamasta pörssiosakkeesta. Suomessa sijoituspalveluja tarjoavat ryhmä pieniä ja
keskisuuria paikallisia tai alueellisia toimijoita sekä lukuisat suurten kansainvälisten
toimijoiden osat Suomesta tai ulkomailta. Julkisen kaupankäynnin kohteina olevien
arvopapereiden liikkeellelaskijoita on Suomessa vähän ja ne ovat eurooppalaisittain
markkina-arvoltaan pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Arvopapereiden omistus on
yksityishenkilöiden osalta pysynyt finanssikriisistä huolimatta vakaana. Neljännes
kotitalouksista omistaa pörssiosakkeita. (FK, Finanssiala 2009,11)

Sijoitusrahastotoiminnalla

sijoitusrahastoa

hoitava

rahastoyhtiö

kerää

yksityishenkilöiden ja yhteisöjen varoja yhteen ja sijoittaa ne useisiin eri
arvopapereihin, jotka muodostavat sijoitusrahaston. Sijoitusrahaston omistavat siihen
sijoittaneet rahastosijoittajat eli rahasto-osuuden omistajat. (FK, Finanssiala 2009,11)
Suomeen on rekisteröity 29 rahastoyhtiötä, joista 24 on Finanssialan Keskusliiton
7

MiFID on lyhenne englanninkielisestä nimestä Markets in Financial Instruments Directive
(2004/39/EY), suomeksi Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivi. Rahoitusvälineiden markkinat direktiivi on osa Euroopan Unionin Rahoituspalveluiden toimintasuunnitelmaa, jonka tavoitteena on
kehittää rahoituspalveluiden sisämarkkinoita. Harmonisoinnin avulla pyritään arvopaperimarkkinoiden
yhtenäistämiseen helpottamalla sijoituspalveluiden tarjoamista rajojen yli sekä poistamalla
kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena on myös parantaa sijoittajien suojaa ja luottamusta markkinoihin.
(www.fkl.fi)
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jäseniä. Kotimaisten rahastojen lukumäärä oli vuoden vaihteessa 482. (FK,
Sijoitusrahastotutkimus 2010)
3.1.4 Valvonta
Suomessa finanssialan viranomais- ja valvontatehtävät on jaettu usealle eri taholle, joita
on kuvattu lyhyesti seuraavassa.

Suomen Pankki toimii keskuspankkina ja on osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää.
Suomen

Pankin

asema

pankkivalvonnassa

perustuu

lähinnä

sen

asemaan

keskuspankkina. Suomen Pankin tehtävänä on toteuttaa Euroopan keskuspankin
määrittelemää rahapolitiikkaa. Tämän lisäksi Suomen Pankin tehtävänä on myös muun
muassa huolehtia osaltaan maksu- ja rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja
tehokkuudesta (ns. oversight-valvonta). Suomen Pankki on talletuspankin toiminnan
väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain mukaan toimivaltainen viranomainen
ilmoittamaan valtiovarainministeriölle pankin uhkaavasta maksukyvyttömyydestä sekä
antamaan

lausunnon

keskeytyspäätöksen

kohteena

olevan

pankin

esittämästä

toimenpidesuunnitelmasta ja keskeytyksen lakkaamisen edellytyksistä. Lisäksi Suomen
Pankki

antaa

lausunnon

ETA-alueen

ulkopuolisen

pankin

sivukonttorin

toimilupahakemuksesta. Välittömiä pankkien valvontaan liittyviä tehtäviä Suomen
Pankilla ei ole. (Finanssialan Keskusliiton kotisivut)

Finanssialan valvonnasta vastaa Finanssivalvonta (Tekes 2009, 6). Finanssivalvonta on
rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jolle pääosin siirtyivät 1.1.2009 alkaen
entisten Rahoitustarkastuksen ja Vakuutusvalvontaviraston tehtävät. Finanssivalvonnan
alaisia ovat siis pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat:
sijoituspalveluyritykset,

rahastoyhtiöt

ja

pörssi.

Valvottavat

rahoittavat

Finanssivalvonnan 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee
Suomen Pankilta. (Finanssivalvonnan kotisivut)

Rahoitus- ja vakuutusvalvontojen yhdistämisellä Finanssivalvonnaksi on pyritty samaan
valvottavien eri toiminta-alueiden paras asiantuntemus ja käytettävissä olevat
voimavarat tehokkaammin hyödynnettyä. Tämä on välttämätöntä, jotta valvonta voi
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onnistua monimutkaistuvien riskien ja sääntelyn maailmassa. Finanssivalvonta toimii
hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen.
Finanssivalvonnan

toiminnan

tavoitteena

on

finanssimarkkinoiden

vakauden

edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta.
(Finanssivalvonnan kotisivut)

Valvonta-alueet

jakaantuvat

menettelytapavalvontaan.
rahoitusmarkkinoilla

vakavaraisuusvalvontaan

Vakavaraisuusvalvonnan

toimivien

valvottavien

toimintaan

sekä

markkina-

taustalla

on,

liittyy

ja
että

lähtökohtaisesti

riskinottaminen. Markkinoiden vakaus edellyttää, että tämä riskinotto on hallittua eikä
ylitä

valvottavan

riskinkantokykyä.

Lainsäädännössä

on

määrätty

vakavaraisuusvelvoite, joka rajoittaa valvottavien riskinottoa: Valvottavat eivät saa
ottaa sellaista riskiä, joka vaarantaa niiden vakavaraisuuden. Riskien toteutuminen
vaikuttaa tulokseen ja sitä kautta omien varojen määrään ja vakavaraisuuteen.
Markkinavalvonnassa korostuu erityisesti markkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen
säilyttäminen. Finanssivalvonta valvoo muun muassa markkinoiden menettelytapoja ja
liikkeeseenlaskijoiden tiedonantovelvollisuuden noudattamista. Lisäksi se tutkii
epäiltyjä sisäpiiritiedon väärinkäytön tapauksia ja muita arvopaperimarkkinarikoksia.
Valvonta käsittää myös kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS-standardit)
noudattamista. (Finanssivalvonnan kotisivut)

Paikallispankkien eli osuuspankkien ja säästöpankkien valvonta poikkeaa jossain
määrin muiden luottolaitosten valvonnasta. Osuuspankkien yhteenliittymään kuuluvia
pankkeja valvovat Finanssivalvonta ja yhteenliittymän keskusyhteisö, jossa on oma
tarkastustoimintonsa. Yhteenliittymään kuulumattomat osuuspankit ovat suoraan
Finanssivalvonnan alaisuudessa. Säästöpankkien valvontaa varten on asetettu oma
tarkastuselimensä, säästöpankkitarkastus. Finanssivalvonta valvoo osuuspankkien
yhteenliittymän keskusyhteisön ja säästöpankkitarkastuksen toimintaa. (Finanssialan
Keskusliiton kotisivut)

Finanssiryhmittymien valvonnasta säädetään vuonna 2002 voimaan tulleessa laissa
rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymällä
tarkoitetaan laissa yritysryhmää, johon kuuluu sekä rahoitusalan että vakuutusalan
yrityksiä ja jossa kummankaan toimialan osuus ei ole vähäinen. Ryhmittymän
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emoyrityksen on raportoitava säännöllisesti Finanssivalvonnalle ryhmittymän rakenne,
konsernitilinpäätös, riskikeskittymät, kiinteistö- ja osakeomistus, sekä ryhmittymän
merkittävät sisäiset liiketoimet. Muita Finanssivalvonnalle erikseen säädettyjä tehtäviä
ovat ryhmittymään kuuluvien toimialakohtaisen valvonnan ulkopuolelle jäävien
yritysten tarkastaminen, raportointiaineiston taikka muun valvonnan yhteydessä
saatujen havaintojen perusteella tehtävien tarkastus- ja muiden toimenpide-ehdotusten
antaminen toiselle valvontaviranomaiselle, lain soveltamisohjeiden antaminen sekä
informointivelvollisuus

ryhmittymän

omistusyhteisöä

koskevista

päätöksistä.

(Finanssialan Keskusliiton kotisivut)

Finanssialaa koskevasta lainsäädännöstä vastaa valtionvarainministeriö yhdessä
sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Valtion maksuliikenteestä ja velanhoidosta
puolestaan vastaa valtionkonttori. (Tekes 2009, 6)
3.1.5 Yhteenveto
Raja

Suomalaisilla

finanssimarkkinoilla

toimivien

pankki-,

vakuutus-

ja

sijoituspalveluita tarjoavien yritysten välillä on hämärtynyt. Monet alan toimijat ovat
nykyään

täyden

palvelun

finanssitavarataloja,

jolloin

sekä

yritykset,

että

yksityisasiakkaat löytävät tarvitsemansa pankki-, vakuutus- ja sijoituspalvelut yhden ja
saman katon alta. Näiden finanssitavaratalojen lisäksi markkinoilla on lukuisia
pienempiä toimijoita, jotka tarjoavat esimerkiksi rahoituspalveluita (autoleasing,
myyntilaskujen luototus, luottokorttitoiminta, pikavipit, ym.) ja perintäpalveluita.
Lisäksi useat kauppaliikkeet ja vähittäiskaupat tarjoavat osamaksua ja luotottavat
asiakkaidensa ostoksia. Toimialan rajojen hämärtymisen myötä myös muun muassa
maksuliikepalveluita tarjoavat yritykset ovat saaneet enemmän jalansijaa markkinoilla.
(Tekes 2009, 6)

Alla on havainnollistettu finanssialan rakennetta ja sen muodostamaa kokonaisuutta.
Kuvassa

kokonaisuus

on

jaettu

kahteen

osaan

eli

finanssimarkkinaan

ja

finanssitoimialaan. Finanssimarkkinalla (Tekes 2009) tarkoitetaan tässä siellä toimivien
osapuolien välisiä saamisia, velkoja tai muita sitoumuksia. Finanssimarkkinoihin
lasketaan kuuluvaksi raha-, varallisuus- ja vastuueriä. Näissä eri finanssierissä voi olla
sopimuskumppaneina

useitakin

osapuolia.
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Tässä

tutkimuksessa

tarkastellaan

finanssitoimialan muodostamaa osaa (kuva 8), johon kuuluvat toimijat on eritelty
tarkemmin (kuva 9).

Kuva 8. Finanssialan rakenne (Tekes 2009,6)

Kuva 9. Finanssimarkkinoilla toimijat (FK, Finanssialan toimialakuvaus, helmikuu 2010)
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4 SUOMEN FINANSSIALA KESKEISTEN TOIMIJOIDEN
NÄKÖKULMASTA
4.1 Tutkimuksen kohderyhmä
Haastateltavat ja kohderyhmä edustavat tutkimustavoitteiden mukaisesti Suomen
finanssialan keskeisten ryhmien ylintä johtoa. Lisäksi haastateltaviksi pyydettiin
varsinaisten finanssiryhmien ulkopuolelta kaksi edustajaa, joiden asiantuntijuus
finanssialan ulkoisen toimintaympäristön analysoimisessa oli keskeinen.

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa mahdollisia haastateltavia kartoitettiin finanssialan
suurimpien

ryhmien

johtohenkilöistä.

Haasteltavia

lähestyttiin

sähköpostitse.

Haastateltavien suhtautuminen tutkimuksen toteuttamiseen oli myönteistä, eikä
kieltäytymisiä

tullut

kuin

muutamasta

kohdeorganisaatioista.

Myönteinen

suhtautuminen helpotti huomattavasti tutkimuksen toteuttamista ja riittävän laajan
aineiston keräämistä. Haastattelut toteutettiin marras- joulukuun 2010 välisenä aikana.

Haastateltavat ja haastatteluajankohdat on eritelty tarkemmin liitteessä 2, jotta lukijan
olisi helpompi arvioida tutkimuksen empiiristä aineistoa ja sen luotettavuutta.
Haastateltavien kommentit esitetään tutkimuksessa nimettöminä, jotta haastateltavien
sekä heidän edustamiensa yritysten anonymiteetti säilytetään.
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4.2 Sisäinen toimintaympäristö
4.2.1 Finanssitavaratalot
Finanssiryhmät (kuva 10) ovat muodostuneet Suomessa eri strategisista lähtökohdista.
Suurimmista toimijoista OP-Pohjola – ryhmä operoi kokonaisomistukseen perustuvalla
finanssitavaratalomallilla, jota on rakennettu voimakkaasti Pohjola Vakuutuksen
integroimisen (2005) jälkeen. Nordea toimii puolestaan finanssitavaratalokonseptilla,
jossa tällä hetkellä vahinkovakuutuspalvelut tuotetaan yhdessä vakuutusyhtiö Trygin
kanssa. Työeläkepuolella molemmilla on omat yhteistyökumppaninsa. Kuvassa
yksilöity Sampo -ryhmä toimii Sampo Pankin myynnin jälkeen yhä löyhemmällä
yhteistyömallilla,

eikä

se

edusta

vastaavanlaista

finanssitavaratalokonseptia.

Pienemmistä ryhmistä Tapiola -ryhmä toimii kokonaan omistamiensa yhtiöiden kautta
ja tuottaa itse myös työeläkevakuutuspalvelut. Fennia -ryhmä tuottaa pankkipalvelut
Handelsbankenin kanssa ja hoitaa itse eri vakuutusliiketoimintoja. Säästöpankit tekevät
yhteistyötä vakuutuspuolella verkostopohjaisella toimintamallilla Lähivakuutuksen sekä
Duo Henkivakuutuksen kanssa, säilyttämällä kuitenkin pankkitoiminnot erillisenä
liiketoimintona. Aktia tuottaa myös eri palvelut itsenäisesti oman yritysryhmittymän
kautta. Ryhmittymä muodostui tiiviimmäksi Veritas vahinkovakuutuksen fuusioiduttua
(2009) osaksi Aktiaa.

Kuva 10. Finanssialan rakenne. (FK, Toimialakuvaus, Helmikuu 2011)
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Liiketoiminnallisesta näkökulmasta rajanveto erilaisten finanssitavaratalostrategioiden
muodostamisesta tai paremmuudesta ei ole haastateltavien mielestä yksiselitteinen.
Jotkut toimijat näkevät kaikkien palveluiden integroimisen ja omistamisen ainoana
vaihtoehtona

yhteistyön

tehokkaaseen

hyödyntämiseen

ja

synergiaetujen

maksimaaliseen saavuttamiseen. Toiset haastatelluista taas näkevät löyhempien
yhteistyökuvioiden ja verkostomallien olevan joustavampia, koska niitä voi tilanteen
niin vaatiessa muuttaa tai lopettaa nopeammin. Täysin integroiduista liiketoiminnoista
luopuminen nähdään hankalaksi ja kalliiksi operaatioksi. Nykyisessä ympäristössä eri
liiketoimintojen integroiminen on monen ryhmittymän osalta vielä osittain kesken, joten
lopullisia johtopäätöksiä erilaisten liiketoimintarakenteiden toimivuudesta on vaikea
vetää.

Vaikka finanssitavaratalokonseptin hyödyistä on esitetty argumentteja sekä puolesta,
että vastaan, nähdään sen erään haastateltavan mukaan muodostuneen kuitenkin
toimivaksi kokonaisuudeksi. Haasteena on ollut lähinnä erilaisten toimintojen
integrointi ja ristiinmyyntipotentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen. Yhden luukun
palvelumallilla

pysytään

saavuttamaan

asiakkaaseen

enemmän

kiinnitysmahdollisuuksia, koska kiinnitys voi tapahtua pankki-, vakuutus- tai
sijoituspalveluiden

kautta.

Laajalla

repertuaarilla

toimiminen

mahdollistaa

finanssipalvelujen tarjoamisen kaikille asiakassegmenteille niin henkilö- kuin
yritysasiakaspuolella.
haastateltava

nostaa

Vahvimmiksi
toimijat,

toimijoiksi

joilla

finanssitavaratalokentässä

yhteistyömallit

muodostuvat

eräs

kaikista

integroiduimmiksi.

Kilpailukentän muutos kohti finanssitavaratalokonseptia on pakottanut kaikki
finanssialan toimijat reagoimaan uuteen toimintaympäristöön, joko hakemalla kasvua
uudenlaisesta konseptista, tai vaihtoehtoisesti kilpailuaseman puolustuksen kautta.
Vaikka tiettyjen asiakkaiden tiedetään haluavan rahoitus-, sijoitus- ja vakuutuspalvelut
erikseen, ei riskiä asiakkaiden menetyksestä voida ottaa sen takia, että vastaavaa
palvelumallia ei pystytä itse asiakkaille tarjoamaan. Asiakkaiden käyttäytymistä
uudenlaisessa palvelumallissa ei ole myöskään voitu varmuudella ennakoida. Omien
asiakkaiden pysyvyyden kannalta monille toimijoille on muodostunut paineita tarjota
vastaavia palveluita mitä edelläkävijätoimijat ovat vieneet ja vievät suurille
asiakasmassoille tarjolle. Pienempien toimijoiden muodostamat ryhmittymät pyrkivät
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reagoimaan kuvattuun kokonaisasiakkuuskehitykseen, jotta pystytään suojaamaan
nykyisiä

asiakkuuksia

ja

vastaamaan

laajentuneeseen

palvelutarjontaan

sekä

asiakasodotuksiin. Pienemmillä toimijoilla ei kuitenkaan nähdä olevan halua eikä
mahdollisuuksia haastaa suurimpia toimijoita itse finanssitavaratalokonseptissa, vaan
laajentumisesta huolimatta keskitytään korostamaan etuja, joita pienemmillä toimijoilla
on tarjottavana verrattuna suuruuden ekonomiaan tukeutuviin toimijoihin.

Toimialan sisäisten verkostojen hyväksikäyttö ja muodostus nähdään nykyisessä
liiketoimintaympäristössä keskeiseksi jo pelkästään sen takia, että pienten yksittäisten
toimijoiden on vaikea saada ääntään kuuluville eri kansallisilla ja kansainvälisillä
foorumeilla.

Nykyisessä

finanssitoimialan

lainsäädännöllisesti

epävakaassa

ja

kiristyvässä toimintaympäristössä suuremmilla ryhmittymillä on suhteellisesti parempi
asema, koska kiristyvästä sääntelystä aiheutuvat kustannukset pystytään jakamaan
laajemmin. Suuruuden ekonomia nähdään tämän takia keskeiseksi hyödyksi. Tämän
takia erilaisten tukitoimintojen keskittäminen, joko yhteistyökumppanin tai ison ryhmän
toimesta, nähdään kustannustehokkaaksi malliksi. Suuremmilla ryhmittymillä ja
verkostojen käytöllä pyritään tehostamaan toimintaa nykyisessä tilanteessa, jossa
finanssitavarataloliiketoimintojen kasvava lukumäärä ja niiden kokonaisvaltainen
hallitseminen muodostuu yhä haastavammaksi toimijoiden kannalta. Finanssialan
turbulenssi ja viimeaikaiset muutokset ovat luoneet alan toimijoille enemmän paineita
suurempien ryhmittymien muodostamiseen. Jotkut keskeisimmistä ryhmistä tekevätkin
yhteistyötä tietyillä osa–alueilla, kuten tietotekniikkapalveluiden tuottamisessa. Erilaisia
keskuspankkijärjestelyitä

sekä

kiinnitysluottopankkitoimintaa

on

pienemmillä

toimijoilla toteutettu lisäksi ryhmien välisellä yhteistyöllä ja yhteisomistuksella.

Suomen

finanssialan

suurimmat

rakennejärjestelyt

ovat

erään

haastateltavan

näkemyksen mukaan takanapäin ja toimintaympäristö nähdään kohtuullisen vakaaksi.
Viimeaikaisen

konsolidaation

seurauksena

kaikilla

keskeisillä

toimijoilla

on

tarjottavanaan samat ydinpalvelut asiakkaille, vaikka ne on tuotettu toisistaan
poikkeavilla

omistusrakenteilla

ja

seurauksena

finanssipalveluiden

tarjoamisessa

kokonaisasiakkuusajattelu,

jossa

liiketoimintakonsepteilla.

palvelutarjoaja

on

Konsolidaation

muodostunut
hoitaa

eräänlainen

asiakasta

kaikilla

finanssipalvelun eri osa-alueilla, jolloin yhdelle ryhmälle muodostuu pääasiallinen
asiakkuus. Toisena vaihtoehtona nähdään keskittyminen yksittäisten palveluiden
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mahdollisimman

tehokkaaseen

tarjoamiseen.

Haastatteluissa

vallitsevaa

markkinatilannetta kuvattiin konsolidoitumisen myötä seuraavasti:

”Sitten tullaan siihen kysymykseen, että vahvistuuko finanssialalla
tällainen kokonaisasiakkuusajattelu, jossa joku toimija hoitaa asiakkaalle
kaikki päätuotteet ja hallitsee näin asiakkuutta pääasiallisesti, vai
muodostuuko asiakkaiden keskuudessa enemmän ”shoppailukulttuuri”,
jossa eri palvelut ostetaan sieltä mistä halvimmalla saadaan eli
kilpailuttamisen kautta.”

Finanssitavaratalokonseptin vähitellen vakiinnuttua on erään haastateltavan mukaan
kuitenkin selvää, että kilpailu tulee markkinoilla keskittymään yhä enemmän kokonaistai pääasiakkuuksien hallintaan. Tätä kehitystä on tuettu lukuisilla erilaisilla
keskittämiseduilla lähes jokaisen finanssiryhmän toimesta. Kilpailu asiakkuuksista ja
markkinaosuuksista on erään haastateltavan mukaan ollut konsolidaatiokehityksen
seurauksena voimakasta. Kilpailusta on eroteltavissa tiettyjä syklejä, joissa eri toimijat
ovat voittaneet markkinaosuuksia pohjautuen hetkittäiseen kasvustrategiaan tai
joidenkin palvelujen paremmuuteen. Tietyssä kilpailutilanteessa menestyneet toimijat
vaihtelevat yli ajan ja eri palvelusegmenteissä syklien mukaan. Erään haastateltavan
mukaan kilpailu ei kuitenkaan ole rauhoittumassa tai stabilisoitumassa, vaan se siirtyy
eri aikoina eri palveluihin. Tietyt toiminta- ja sääntely-ympäristön muutokset ohjaavat
kilpailua

ja

kilpailusyklien

kohdistumista,

kuten

nyt

on

tapahtunut

määräaikaistalletusten kilpailun kiristyessä. Kansainvälisen sääntelyn kiristäessä
vakavaraisuussäännöksiä on finanssimarkkinoiden sisäinen ennakointimekanismi
ohjannut pidempiaikaisen rahoituksen hakemiseen määräaikaistalletusten muodossa,
joka on näkynyt hintakilpailuna talletuksista maksettavissa koroissa.

Finanssitavaratalokehityksen syntymisen taustalla on erään haastateltavan mukaan
perimmiltään ollut asiakaskunnan vaurastuminen, joka on luonut kysyntää yhä
monipuolisemmille finanssipalveluille. Pari vuosikymmentä sitten vastaavaa tilannetta
ei vielä ollut syntynyt ja toimialan sisäiset vaikeudet muun muassa 1990-luvulla
pakottivat toimijat keskittymään kannattavuuden ja liiketoiminnan tervehdyttämiseen
sen sijaan, että olisi aktiivisesti keskitytty kehittämään liiketoimintaa kohti
monipuolisempia finanssipalveluita. Kehitystä jarruttivat osaltaan myös epäilyt
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finanssitavaratalokonseptin

toimivuudesta

ja

finanssipalvelujen

ristiinmyynnistä

saatavista hyödyistä. Yhdeksi kehitystä ohjanneeksi ajuriksi eräs haastateltava nostaa
kiristyneen kilpailun finanssialalla, joka on osaltaan tuonut paineita toimijoille laajentua
uusiin liiketoimintoihin. Peruspalvelut ovat jo niin kilpailtuja, että erottautuminen ja
kannattavuus haetaan palveluiden lukumäärää ja asiakaspitoa parantamalla.

Finanssitavaratalokonseptin voidaan nähdä olevan perusteltu myös riskienhallinnan
näkökulmasta, koska eri liiketoimintojen syklit ovat hieman erilaisia. Tämän avulla
pystytään

jossain

määrin

tasapainottamaan

ja

hajauttamaan

liiketoiminnan

kokonaisuutta, koska ei olla niin haavoittuvaisia tiettyjen syklien aiheuttamille
ongelmille yksittäisissä liiketoiminnoissa tai palveluissa (vakuutus, sijoituspalvelu,
rahoitus).

Finanssitavaratalokonsepti tuo haasteita asiakkuuksien hallintaan, sillä asiakkuuksien
laajentuessa kattamaan useita palveluita nousee myös riski kokonaisasiakkuuden
hallitsemisen onnistumisesta. Pettymys yhdessä palvelussa voi vaarantaa koko
asiakkuuden. Finanssitavaratalojen kasvaessa muodostuu toimijoille myös merkittäviä
sisäisiä

haasteita

ja

kilpailutilanteita.

Haasteeksi

nostetaan

monipuolisten

liiketoimintatavoitteiden yhteen saattaminen ja kokonaisuuden onnistunut hallinta
yritystasolla. Valitut strategiset painopistealueet tarkoittavat eri sykleissä eri
liiketoimintojen korostamista, joka voi aiheuttaa sisäisiä ongelmia. Kokonaisuuden
hallinta, sisäiset kulttuurit ja investointien painotukset nousevat erään haastateltavan
mukaan suureksi haasteeksi finanssitavaratalojen kasvaessa entisestään.
4.2.2. Kokonaisasiakkuusajattelu ja asiakaskäyttäytyminen
Asiakkaiden

keskuudessa

nähdään

erään

haastateltavan

mukaan

tapahtuvan

polarisoitumista. Suurin osa asiakkaista arvostaa yhden palveluntarjoajan konseptia,
jossa kaikki palvelut ostetaan yhdeltä finanssiryhmittymältä ja hyödytään mahdollisista
keskittämiseduista. Toisaalta on asiakasryhmiä, jotka eivät halua sitoutua liiaksi yhden
toimijan varaan, vaan kilpailuttavat ainakin osan palvelukokonaisuudesta useammilla
toimijoilla. Erittäin aktiivisesti kilpailuttavien asiakkaiden osuus jää kuitenkin
haastateltavan mukaan kohtuullisen pieneksi. Finanssitavaratalokehitys on osaltaan
muokannut asiakaskäyttäytymistä ja erilaiset keskittämisedut ohjaavat asiakkaita yhä
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voimakkaammin

kohti

kokonaisasiakkuuksia.

Isojen

toimijoiden

taustalla

finanssipalveluja tarjoavat pienet toimijat puolestaan keskittyvät tiettyihin osa-alueisiin,
joissa ne yrittävät kilpailla isompien toimijoiden kanssa haastamalla näiden
palvelukokonaisuuden eri osa-alueita.

Konsolidoituminen on lisännyt paineita asiakasvaihtuvuuteen, koska toimijoilla on
useampia eri palveluita, joiden kautta kokonaisasiakkuuksia pystytään tavoittelemaan.
Erään haastateltavan mukaan finanssipalveluiden keskeisimmät tekijät asiakkaalle ovat
tuoreimman tutkimuksen mukaan palvelun laatu ja sen jälkeen vasta hinta. Vaikka
kynnys palveluntarjoajan vaihtamiseen on madaltunut ja hintavertailtavuus lisääntynyt,
nähdään

asiakkaiden

vaihtavan

palveluntarjoajaa

usein

vasta

negatiivisen

palvelukokemuksen myötä.

Finanssialan eräänlaisesta yhteiskunnan perusinfrastruktuurisesta luonteesta johtuen
toimijat näyttävät keskivertoasiakkaalle ulospäin hyvin homogeenisina. Suurin osa
asiakaskunnasta

ei

haastateltavan

mukaan

aktiivisesti

edes

kilpailuta

finanssipalveluntarjoajia. Palvelussa arvostetaan toimivuutta ja yleensä asiakkuudet
ovat hyvin pitkäkestoisia. Nykyään finanssipalveluntarjoajan vaihtaminen on tullut
kuitenkin vaivattomammaksi ja varsinkin nuoremmilla sukupolvilla vanhoja siteitä
tiettyihin toimijoihin ei ole muodostunut samalla tavoin kuin aikaisemmilla
sukupolvilla. Tämä on omiaan kasvattamaan asiakkaiden valmiutta finanssitoimijan
vaihtamiseen ilman suurempia perusteita. Erään haastateltavan mukaan finanssitoimijan
vaihtaminen tapahtuu kuitenkin usein vasta sen jälkeen, kun palveluissa esiintyy joitain
ongelmia. Finanssitoimijan keskeinen uhka onkin juuri tiettyjen ongelmien esiintyminen
(esim. tietotekniikka), jolloin muutoin tyytyväinen asiakaskanta havahtuu arvioimaan
kriittisesti palveluntarjoajansa toimintaa ja harkitsemaan asiakkuuden vaihtamista.

Finanssialan sisäistä asiakasuskollisuutta seurataan toimijoiden taholta aktiivisesti, eikä
siinä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kilpailun kiristymisen ja hintojen
vertailtavuuden parantuminen pääosin internetin myötä on helpottanut asiakkaiden
kilpailutusmahdollisuuksia,

mutta

asiakasuskollisuus

asiakaskannan osalta kuitenkin korkeana.
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on

säilynyt

suurimman

Erään haastateltavan mukaan varsinkin nuoremmat sukupolvet ovat enemmän
hintasensitiivisiä ja kilpailuttavat toimijoita herkemmin ensimmäisissä suurissa
finanssipalvelutarpeissa kuten asuntoluoton hakemisessa. Nuoremmilla sukupolvilla ei
myöskään ole niin kova palvelun tarve, koska suurin osa asioinnista pystytään ja
halutaan hoitaa verkkopalveluiden kautta. Asiantuntijuuden ja oman aktiivisuuden
lisääntyminen, esimerkiksi sijoituspalveluiden osalta, johtaa usein aktiivisempaan
kilpailuttamiseen ja palveluntarjoajien vaihtuvuuteen. Vanhemman ja vauraamman
sukupolven osalta palvelun merkitys puolestaan korostuu ja asiakasvaihtuvuus on
pienempi. Keskimäärin asiakasvaihtuvuus on erään haastateltavan mukaan kohtalaisen
pientä vuosittain noin 4 prosenttia. Oman palveluntarjoajan palveluissa pitäydytään
uskollisesti, mikäli negatiivisia kokemuksia ei esiinny. Perusfinanssipalveluiden osalta
asiakkaat ovat usein hyvin tyytyväisiä, kun ongelmia ei esiinny ja eivätkä
finanssipalvelut nouse päivittäisten arkiasioiden joukkoon.

Suurten finanssitavaratalojen asiakkuuksissa henkilökohtainen palvelu muodostuu
etäisemmäksi kuin pienempien toimijoiden asiakkuuksissa, joissa henkilökohtaista
palvelua ja konttorissa asiointia korostetaan kilpailuetuna. Suuruuden ekonomiaan
lähtökohtaisesti perustuvassa toimintamallissa on asiakkaita pyritty siirtämään
peruspalvelujen

asioinnissa

mahdollisimman

paljon

verkkopankin

ja

muiden

automatisoitujen järjestelmien käyttämiseen. Henkilökohtainen palvelu painottuu
enemmän asiantuntijapalveluiden suuntaan, joissa henkilökohtainen ja usein myös
kasvotusten kohtaaminen, on tärkeää. Suuruuden ekonomiaan perustuvalla mallilla
toimittaessa

palvelujen

hinnoilla

pystytään

kilpailemaan

tehokkaammin

ja

asiakaskohtaiset kustannukset painamaan alemmas. Pienemmillä henkilökohtaiseen
asiakaspalveluun tukeutuvilla toimijoilla hinnoittelu ei ole avaintekijä, vaan yleensä
asiakas on valmiimpi maksamaan saamastaan henkilökohtaisesta asioinnista preemion,
eli korkeamman hinnan, verrattuna muiden toimijoiden vastaaviin hintoihin.

Tarkasteltaessa maantieteellisiä eroja Suomen finanssialalla nousee erään haastateltavan
mukaan esiin kaksi selvästi erilaista toimintaympäristöä. Pienten kuntien ja maaseudun
asiakkuudet ovat vahvasti paikallisesti toimivien ryhmittymien markkinoita. Tultaessa
kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin kilpailu kovenee huomattavasti, koska moni toimija
on keskittynyt ainoastaan tiettyihin kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin, jonne muuttoliike
tuo

uutta

asiakaskuntaa

jatkuvasti.

Kilpailutilanteelle
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on

kasvukeskuksissa

tunnusomaista asiakkaiden herkempi vaihtuvuus sekä kriittisyys, koska vakiintunutta
asiakassuhdetta ei ole muodostunut samalla tavoin kuin pienemmillä paikkakunnilla.

Finanssitavaratalokonseptia tulisi erään haastateltavan mukaan rakentaa enemmän
asiakaslähtöisesti eli mitä asiakas haluaa ja mitkä ovat hänen tarpeensa. Tämän jälkeen
tulisi miettiä miten nämä tarpeet tyydytetään ja miten palvelut rakennetaan tarpeiden
ympärille. Nykyisessä ympäristössä finanssitavaratalokonseptia on rakennettu enemmän
yritysten näkökulmasta eli mitä palveluita halutaan tarjota ja mistä voitaisiin hakea
hyötyä laajentumalla ja ristiinmyynnillä. Oleellista ei kuitenkaan ole se miten ja millä
mallilla palvelut toteutetaan ja tuotetaan vaan se, että sekä asiakas ja yritys todella
hyötyvät liiketoiminnasta. Se miten palvelu tuotetaan ja kuka sen tuottaa nähdään
vähemmän merkityksettömäksi asiaksi. Keskeistä on yritysten kannalta enemminkin
kuka asiakkuuden omistaa ja kuka myynnistä hyötyy.

Toimialan dynaamisessa ympäristössä verkostoihin ja kumppanuuksiin perustuvan
toimintamallin eduksi nostetaan asiakasnäkökulmasta se, että uudet palvelut pystytään
tuottamaan asiakkaille joustavammin ja nopeammin tilanteessa, jossa vaihtoehtona olisi
kokonaisen liiketoiminnon ja palvelun kehittäminen tyhjästä tai liiketoiminnon
ostaminen

ulkopuolelta.

Tiukkaa

rajanvetoa

tiettyjen

finanssipalvelujen

omistushalukkuuden osalta on erään haastateltavan mukaan vaikea määrittää, mutta on
selvää, että tietyt ydinpalvelut halutaan selvästi tuottaa itse. Omistuksella halutaan
vaikuttaa etenkin kontrollin pysymiseen toimijalla itsellään. Oman kontrollin
säilyttäminen riskinotossa ja myytävien tuotteiden sisällön osalta nähdään tärkeäksi
asiakkaan palvelemisessa, koska itse tuotettuna riskiä tai tuotetta pystytään
mukauttamaan asiakkaiden mieltymysten muuttuessa nopeammin.

Suurimpien toimijoiden rakentama malli kokonaisvaltaisesta finanssipalvelusta on
luonut pienemmille toimijoille paineita mukauttaa omaa liiketoimintaansa vastatakseen
kehityksen mukana muuttuviin asiakasvaatimuksiin. Tarkasteltaessa finanssialan
rakennetta keskeisimpien liiketoimintojen osalta ovat markkinat keskittyneetkin pääosin
2-4 toimijan ympärille jokaisessa finanssialan liiketoiminnossa (kuvat 11–14). Tähän
nähdään

osasyyksi

1990-luvun

pankkikriisi,

ja

siitä

aiheutuneet

suuret

rakennemuutokset Suomen finanssialalla. Finanssialalle muodostui eri liiketoiminnoissa
muutama suuri toimija, ja myöhemmin siirryttäessä finanssitavaratalokehitykseen ovat
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nämä suuret yhdistyneet keskenään ja muodostaneet yhä kattavampia ryhmittymiä.
Suomen finanssimarkkina on hyvin keskittynyt, mikä osaltaan myös vaikuttaa
hinnoitteluun ja markkinoiden dynamiikkaan. Isompien toimijoiden liikkeet vaikuttavat
koko toimialaan, halusivat nämä sitä tai eivät.

Kuva 11. Euromääräiset lainat yleisölle; markkinaosuudet 31.12.2009 (FK, Pankit Suomessa, Helmikuu 2011)

Kuva 12. Vahinkovakuutuksen markkinaosuudet, 2009. Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo
yhteensä 3 329 milj.€ (FK, Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009)
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Kuva 13. Henkivakuutuksen markkinaosuudet, 2009. Kotimainen ensivakuutus, vakuutusmaksutulo yhteensä
3 062 milj. € (FK, Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009)

Kuva 14. Työeläkevakuutuksen markkinaosuudet, 2009. Vakuutusmaksutulo yhteensä 10 006 milj. € (FK,
Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009)

4.2.3 Sisäiset innovaatiot ja kasvu
Finanssialan innovaatiot ovat 1990-luvulla alkaneen verkkopankkikehityksen myötä
keskittyneet lähinnä tietoteknisiin innovaatioihin, kuten myös Tekesin (2009) Suomen
finanssialaa arvioivassa raportissa todetaan. Innovaatiomielessä finanssialan sisällä ei
ole erään haastateltavan mukaan tapahtunut suuria saavutuksia pankkikriisin ja sen
jälkeisen verkkopankkitoiminnan harppauksellisen kehityksen jälkeen. Tietoteknisesti
palvelujen automatisointia ja verkkopalvelun kehittämistä on tapahtunut monen eri
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palvelun osalta, mutta varsinainen innovatiivisuus on ollut maltillista. Vakuutuspuolella
ollaan verkkopalvelun kehityksessä tultu hieman pankkientoimintaa jäljessä, ja tämä
kehitys on yhä meneillään. Keskustelu finanssi-innovaatioiden suunnasta on painottunut
vieläkin

palveluiden

sähköistämiskehitykseen

ja

erilaisten

mobiilipalveluiden

hyödyntämiseen tehokkaammin. Näissä tullaan erään haastateltavan mukaan näkemään
kehitystä tulevina vuosina. Tietotekniset innovaatiot houkuttelevat myös ulkopuolisia
toimijoita finanssialalle, mikä hämärtää toimialarajoja entisestään.

Tietotekniset innovaatiot ovat mahdollistaneet asiakkaille yhä kustannustehokkaamman
finanssipalveluasioinnin, koska hinnat ovat laskeneet monen palvelun osalta
verkkopohjaisessa tuottamisessa. Finanssitoimijoiden kannalta kehitys nähdään myös
haasteellisena, koska yhden toimijan painaessa hinnat alas tietyn innovaation tai
kehityksen seurauksena, on koko toimialalle muodostunut paineita alentaa hintojaan ja
tarjota vastaavanlainen palvelu. Monessa palvelussa onkin nähty hintojen laskeneen
merkittävästi ja hintakilpailu on kasvanut eri palveluiden välillä. Tietotekniset
investoinnit ovat olleet suuria ja ne vaativat ylläpidollisesti jatkuvia investointeja.
Samalla kun verkkopalvelumaksuista saatavat tuotot ovat pienentyneet ja hintakilpailu
on koventunut, ovat finanssitoimijat kohdanneet marginaalipaineita useasta suunnasta.
Tämä nähdään finanssialan konsolidaation negatiivisena puolena.

Toimiala on jo erittäin tietotekniikkaintensiivinen ja tietotekniikkainvestoinnit sekä
infrastruktuurin ylläpito vaatii suuria investointeja. Uusien innovaatioiden käyttöönotto
tarkoittaa erään haastateltavan mukaan aina suuria ylimääräisiä investointeja, mikä voi
osaltaan

selittää

merkittävien

finanssi-innovaatioiden

poissaolon.

Verkkopankkitoiminnassa vuosituhannen vaihteen harppauksessa saatua etumatkaa
menetetään jatkuvasti. Eräs haastateltava muistuttaa kuitenkin, että monilla toimijoilla
on paljon panostuksia meneillään erityisesti verkkopalveluiden vuorovaikutteisuuden
parantamiseen.

Tavoitteena

olisi

asiakaspalveluvuorovaikutuksen

erilaisten

parantaminen

myynnillisten

herätteiden

verkkopalveluissa.

ja

Nykyisen

verkkomedian ja sosiaalisen median kasvanut merkitys on myös tuonut uudenlaisia
haasteita finanssitoimijoille. Läsnäolo ja oman maineen hallinta on yhä vaikeampi ja
monimutkaisempi

tehtävä,

koska

keskustelua

verkossa

käydään

paljon

ja

kontrolloimattomasti, ja sillä voi olla jossain tapauksessa haitallisia seurauksia
toimijoiden kannalta.
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Uusia liiketoimintamahdollisuuksia finanssialan sisältä löytyy erään haastateltavan
mukaan hyvin kapeilla ja keskittyneillä segmenteillä, joiden löytämisestä yhtenä
onnistuneena esimerkkinä voidaan mainita ruotsalainen Nordnet. Pelkästään online perustaiseen osakevälitykseen keskittyvä toimija osti Suomeen laajennuttuaan EQ pankin osakevälitystoiminnot ja vahvisti tällä jalansijaa online-välityksen keskeisenä
toimijana. Muista ostoon sisältyneistä liiketoiminnoista luovuttiin, koska keskityttiin
ainoastaan siihen liiketoimintaan, jossa kilpailuetua pystytään luomaan suhteessa
suuriin toimijoihin. Viimeaikaiset finanssimarkkinapenetraatiot ovatkin keskittyneet
hyvin valikoituihin asiakas- ja palvelusegmentteihin, joilla on pyritty houkuttelemaan
asiakkaita ”ulkoistamaan” tiettyjä palveluita perinteisiltä finanssitoimijoilta osittain tai
kokonaan. Haastavinta markkinoille sisääntulossa on luoda uskottava ja todellisen
vaihtoehdon

tarjoava

konsepti

asiakkaille,

joille

isot

toimijat

tarjoavat

jo

finanssitavaratalokonseptin kautta suurimman osan tarvittavista finanssipalveluista.
Muutamien onnistuneiden laajentumisten lisäksi on monia esimerkkejä toimijoista,
jotka

eivät

ole

pystyneet

vakiinnuttamaan

paikkaa

Suomen

finanssialan

toimintaympäristössä. Todellista erottautumistekijää ei ole pystytty luomaan, vaan
liiketoiminta on muodostunut hyvin homogeeniseksi jo olemassa olevien toimijoiden
kanssa. Tämän seurauksena liiketoiminta on epäonnistunut ja jouduttu ajamaan alas tai
myymään pois.

Tiettyihin liiketoimintoihin painottunut laajentumiskehitys on näkynyt etenkin
säästämis- ja sijoituspalvelupuolella, joka on ollut nopeasti kasvava liiketoiminta-alue
finanssialalla. Näiden pienempien toimijoiden aktiivisuus ja näkyvyys vaihtelee paljolti
suhdanteiden mukaan. Finanssikriisin seurauksena monet pienet ajautuivat vaikeuksiin,
mikä paransi suurempien ja vakavaraisempien ryhmittymien asemaa kilpailussa
asiakkaista.

Varsinaiseen

vähittäispankkitoimintaan

tai

perinteiseen

vakuutusliiketoimintaan uusia tulijoita ei ole ollut vakiintuneiden markkinaosuuksien ja
kovan kilpailutilanteen vuoksi. Näiden perinteisten ydinpalveluiden ympärille
keskittyvät ja erityisesti palkkioperustaiset palvelut ovat houkutelleet uusia toimijoita
suurempien tuottomahdollisuuksien perässä.

Merkittäviä muutoksia suurien ryhmittymien asiakaskannassa uusien toimijoiden myötä
ei ole tapahtunut, mutta erään haastateltavan mukaan ne näkyvät aina tiettyjen
asiakasryhmien osalta ja myös kilpailun koventumisena. Asiakkaiden varovaisuus on
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noussut finanssikriisin seurauksena ja korkeampia palvelulupauksia tarjoavien
toimijoiden taustoja selvitellään yhä tarkemmin, ennen kuin ollaan valmiita käyttämään
niiden palveluita. Ydinpalveluissa ylisuurten tuottojen tai merkittävästi alempien
hintojen tarjoaminen on erään haastateltavan mukaan merkki tietyistä oireista. Kilpailu
ydinpalveluissa on niin kovaa ja ansaintalogiikka on kaikille sama, joten mahdollisuus
ylisuurten tuottojen maksamiseen tai merkittävästi markkinahintaa alempien maksujen
periminen on pitkällä aikavälillä erittäin vaikea liiketoiminnallisesti perustella. Kolmen
neljän ryhmittymän hallitessa markkinaosuuksista useissa eri palveluissa yli 80
prosenttia on kilpailukenttään haastava tunkeutua perustamalla täysin uutta verkostoa.
Sijoituspalveluiden lisäksi toinen suhdanteiden mukana vaihteleva segmentti on
suuryritysten rahoitus, jossa myös ulkomaisten toimijoiden osuus oli ennen
finanssikriisiä merkittävä. Finanssikriisin myötä monet toimijat perääntyivät reunaalueilta,

mutta

sittemmin

niitä

on

myös

vähitellen

palautunut

takaisin

yritysrahoitusmarkkinoille.

Finanssiliiketoiminnan voimakas kasvu on 2000-luvulla tapahtunut erään haastateltavan
mielipiteen mukaan pääosin liiketoiminnan volyymia kasvattamalla sekä kovalla
hintakilpailulla. Tämä kasvu on 2000-luvulla pohjautunut pitkälti luotonannon
volyymin kasvuun, ja sen seurauksena muiden finanssipalvelujen kysynnän kasvuun.
(kuva 15 ja 16).

Kuva 15. Pankkitoiminnan tunnuslukuja (FK, Finanssialan tunnuslukuja, 15.6.2010)
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Kuva 16. Rahalaitosten myöntämien euromääräisten lainojen kannan vuosikasvu (FK, Pankit Suomessa,
Syyskuu 2010)

Vuosittainen kasvu on ollut kotitalouksien luotonannon osalta kuvatulla aikavälillä yli
10 prosenttia, pois lukien finanssikriisistä (2008 alkaen) aiheutunut pudotus
luotonannon volyymeissä. Yrityspuolella luotonannon kasvu on ollut vaihtelevampaa,
mutta se on ollut erityisen voimakasta juuri ennen finanssikriisin aiheuttamia ongelmia
yritysrahoitukseen. Finanssialan kasvun nähdään erään haastateltavan mukaan
johtuneen

pääosin

suomalaisten

velkaantuneisuuden

kasvusta.

Varsinaisella

varallisuuden kasvulla ei nähdä olleen merkittävää vaikutusta, eikä siinä ole koettu
vastaavanlaista hyppäystä, joka luotonannossa on nähty 2000-luvun aikana. Toimialan
kasvu onkin pohjautunut erään haastateltavan näkemyksen mukaan pitkälti juuri tähän
luotonannon volyymin kasvattamiseen, eikä niinkään toimijoiden tuottavuuden
lisääntymiseen. Koko toimialan kasvaessa ovat monet toimijat kasvaneet markkinoiden
mukana vain säilyttämällä oman markkinaosuutensa ja vastaamalla kasvaneisiin
volyymeihin eri liiketoiminnoissa.
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4.3 Ulkoinen toimintaympäristö
Suomen finanssitoimialasta jo merkittävä osa on ulkomaalaisessa omistuksessa. Nordea,
Sampo Pankki, Handelsbanken ja SEB ovat kansainvälisiä finanssikonserneja, jotka
toimivat useassa pohjoismaassa ja osittain myös Baltian alueella. Tiettyjen
finanssiliiketoimintojen osalta ulkomaalaisomistus on vielä merkittävämpää, koska
ulkomaalaisten jalkautuminen on perinteisen finanssiliiketoiminnan (pankki- ja
vakuutusala)

lisäksi

keskittynyt

tiettyihin

suurimman

potentiaalin

omaaviin

liiketoimintoihin, kuten varallisuudenhoitoon ja yritysrahoitukseen. Varsinaista
ulkomaalaisten kilpailijoiden uhkaa Suomen finanssialalla ei erään haastateltavan
mukaan ole, koska nykyinen rakenne on jo itsessään hyvin stabiili ja merkittävä osa
toimijoista on jo ulkomaisessa omistuksessa. Regulaation yhdentyminen EU-tasolla
tulee helpottamaan ja yhdenmukaistamaan mahdollisuuksia finanssitoiminnalle yli
kansallisten rajojen, mutta Suomen finanssialan ei nähdä houkuttelevan merkittävästi
uusia

toimijoita.

Laajentuminen

nähdään

tapahtuvan

korkeintaan

kapeissa

liiketoiminnoissa tai yritysostojen kautta, mutta uuden kilpailijan jalkautuminen
Suomen markkinoille täysin uutta konseptia rakentamalla ei näytä todennäköiseltä.

Ulkomaalaisella omistuksella ei itsessään nähdä olevan selviä etuja tai haittoja Suomen
finanssiliiketoiminnassa. Asiakaskunta on erään haastateltavan näkemyksen mukaan
edes harvoin tietoinen siitä, kuka palveluntarjoajan omistaa tai minkälainen toimija on
rakenteeltaan. Tärkeintä on palvelun sisältö ja asiakkaan mielikuviin perustuvan brändin
oikeanlainen viestiminen. Kansallisesti toimivien ryhmien osalta tämä tarkoittaa usein
tukeutumista paikallisuuteen ja suomalaisen omistuksen korostamista. Kansainväliset
toimijat tukeutuvat puolestaan suuren konsernin etuihin ja mahdollisuuksiin palvella
asiakkaitaan monipuolisemmin. Omistuksella ja finanssitoimijan kansainvälisellä
ulottuvuudella voidaan nähdä olevan merkitystä eri asiakassegmenteille. Suuryritysten
osalta kansainvälinen toimija pystyy tarjoamaan ja rakentamaan palvelunsa paremmin
näiden tarpeisiin ja asiakkaat ovat tottuneet neuvottelemaan tarjottavista palveluista
myös kauemmin. Mentäessä pk-yrityksiin ja henkilöasiakaspuolelle palvelussa korostuu
enemmän joustavuus ja nopea päätöksenteko, mikä puoltaa taas kansallisten toimijoiden
vahvuuksia. Päätökset pystytään tekemään nopealla aikataululla ja usein myös
paikallisesti. Tarvetta päätöksien hyväksyttämiseen ulkomailla ei muodostu, mikä
nopeuttaa asiakkaan palvelua huomattavasti.
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Toimintaympäristön lähiajan muutokset tulevat kumuloitumaan pääosin kiristyvästä
regulaatiosta. Sääntelyn nähdään kiristyvän uusien globaalien standardien myötä
merkittävästi

ja

finanssitoimijat

pääomavaadevaatimusten
likviditeettivaatimusten

joutuvat

edessä.
paineet

sopeuttamaan

Laadukkaampien
tulevat

näkymään

toimintaansa

pääomien
myös

ja

uusien
erilaisten

finanssitoimijoiden

kannattavuudessa, mikäli aiheutuvia muutoksia ei pystytä kompensoimaan riittävästi
hinnoittelulla. Vaikka siirtymäsäännökset ovat pitkiä (näillä näkymin vuosina 2015 ja
2018), finanssialan sopeutuminen on jo havaittavissa laadukkaammista pääomista
maksettavissa koroissa. Muutoksen nähdään kuitenkin olevan vähittäistä toiminnan
sopeuttamista. Pelkona finanssitoimijoiden kannalta on finanssikriisin seurauksena
mahdollisesti kumuloituva ylisääntely ja päällekkäisen sääntelyn luominen, joka
puolestaan kaventaa finanssialan kaikkien liiketoimintojen edellytyksiä ja on omiaan
heijastumaan

myös

talouskasvuun.

Pohjoismaisten

ja

etenkin

suomalaisten

finanssitoimijoiden nähdään kuitenkin olevan hyvin pääomitettuja ja paremmassa
asemassa sopeutuakseen toimintaympäristön aiheuttamiin muutoksiin.

Regulaation
haastateltavan

aiheuttama
mukaan

paine

rahoituksen

näkymään

kallistumisen

korkeammissa

osalta

tulee

lainamarginaaleissa,

erään
koska

finanssitoimijoiden on siirrettävä kohonneita kustannuksia palveluiden hintoihin.
Tilanne on ongelmallinen asiakassuhteen ja maineen kannalta, koska marginaalit ovat
kovan hintakilpailun johdosta laskeneet pieniksi. Totutun tason korottaminen voi olla
vaikea perustella asiakkaille, mutta siihen suuntaan toimintaympäristön muutokset
ohjaavat ainakin myönnettävän uuden rahoituksen osalta.

Finanssialan

sisäisen

toimintaympäristön

analysointi

ja

kilpailuympäristö

on

haastateltavien mukaan aktiivista ja kilpailukenttä tunnetaan hyvin. Ulkoisen
toimintaympäristön

paineet

ovat

vaikeammin

hahmotettavissa.

Tiettyjä

toimialaliukumia tullaan haastateltavan mukaan näkemään, ja ne tulevat osaltaan
muuttamaan finanssialaa seuraavien 5-10 vuoden aikana. Maksuliikenneyhteisöjen
puolelta uusia toimintamalleja on koko ajan kehitteillä ja suuret IT-alan toimijat ovat
tuomassa

uudenlaista

liiketoimintaa

(mobiilimaksaminen, Google -luottokortti).
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juuri

maksuliikenteen

puolelle

Suomen finanssiala eräänlaisena reunamarkkina-alueena näkyy ulkomaisten toimijoiden
läsnäolossa ja reagoinnissa. Finanssikriisin aiheuttamat paineet saivat monet ulkomaiset
toimijat vetäytymään Suomen markkinoilta, koska liiketoiminnan fokus oli pakko
siirtää

koti-

ja

päämarkkinoille

tuloksen

turvaamiseksi

ja

liiketoiminnan

tervehdyttämiseksi. Nyttemmin finanssikriisin helpottaessa on aktiivisuus ulkomaisten
toimijoiden taholta lisääntynyt ja kasvua haetaan myös reuna-alueilta. Ulkomaiset
toimijat ovat keskittyneet palvelemaan lähinnä suurimpia yrityksiä, joille palvelua
halutaan tarjota myös lähempänä asiakasta eli Suomesta käsin.

Ulkomaisten toimijoiden tulo Suomen markkinoille tulee tapahtumaan erään
haastateltavan

mukaan

hyödyntäessä

lähinnä

uudenlaisia

erilaistuvien
jakelukanavia.

palvelutuottajien
Itsenäisesti

laajentuessa
ja

ja

ainoastaan

verkkopalveluperustaisesti laajennuttaessa kapeille liiketoiminta-alueille haasteeksi
nousee tietyn asiakasvolyymin saavuttaminen ja sen luominen tyhjästä, kun taas
oikeisiin jakelukanaviin ja yhteistyöhön perustuvalla mallilla asiakassaavutettavuus
muodostuu lähtökohtaisesti houkuttelevammaksi. Tietyt selvitykset ja prosessit (mm.
luotoissa) on myös vaikeampi toteuttaa ainoastaan verkkopohjaisesti.

Kansainvälisen toimintaympäristön muutokset eivät erään haastateltavan mukaan näy
Suomessa kuin ainoastaan regulaation myötä. Suomen finanssisektori ei kansainvälisen
sääntelyn yhdentymisenkään myötä muodostu houkuttelevaksi laajentumisalueeksi.
Haastateltava kuvaa suomalaista finanssialaa seuraavasti:

”Mää en kansainvälisten toimijoiden uhkaa osaa hirveen isona juttuna
pitää. Perustelen sen sillä, että 1990-luvun tapahtumat pakottivat pankit
hyvin lyhyessä ajassa todella rankasti tehostamaan toimintaansa.
Tehokkuudessa,

teknisyydessä

ja

hinnoitteluvoimassa

suomalainen

finanssisektori on aika vahva, ja kun suomen markkinat ovat kohtuullisen
pienet, eikä tänne hyvinäkään aikoina valtavasti ulkomaisia kilpailijoita
tullut, eivätkä ne pystyneet isoja siivuja oikein isoja siivuja mistään
markkinoista ottamaan.”

Vakuutuspuolella

ulkomaisten

toimijoiden

uhka

rajoittuu

vain

tiettyihin

vakuutusliiketoimintoihin, sillä suurin osa vakuutusmaksuista muodostuu lakisääteisistä
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maksuista (kuva 17). Vakuutuspuoli on kaikessa liiketoiminnassa hyvin keskittynyttä ja
suurien ryhmittymien hallitsema markkina, joten laajentuminen liiketoimintoihin
onnistuneesti on vähintäänkin haastavaa.

Kuva 17. Vakuutusmaksutulon jakauma 2000–2009 (FK Vakuutusyhtiöt Suomessa 2009)

Suomalaisten toimijoiden laajentuminen ulkomaille on epätodennäköistä, koska suuret
ulkomaalaisomistuksessa olevat toimijat (Nordea, Danske Bank, Swedbank, SEB) ovat
jo laajentuneet pohjoismaiden lisäksi lähialueille Baltiaan ja muihin Itä-Euroopan
maihin. Finanssikriisin aiheuttamat ongelmat näissä maissa ovat nostaneet kynnystä yhä
korkeammaksi suomalaisten toimijoiden kansainväliselle laajentumiselle. Pelkästään
liiketoimintojen arviointi ja hinnoittelu muodostuvat haasteelliseksi puhumattakaan
kulttuurisista

eroista.

Erään

haastateltavan

mukaan

sellaista

kansainvälistä

laajentumispakkoa suomalaisilla toimijoilla ei ole, sillä kolme neljä suurinta toimijaa
menestyvät Suomen markkinoilla myös jatkossa toimintaympäristön pysyessä
kohtuullisena.

Regulaation aiheuttamat ulkoiset paineet kohdistuvat erityisesti pienemmille toimijoille,
joilla on jo finanssitavaratalokonseptiin lähtemisen myötä suhteellisesti raskaampi ja
laajempi palvelutarjonta hallittavanaan. Tähän asti kestänyt tietynlainen pankki- ja
vakuutusyhtiöuskollisuus on kannatellut pienempiä toimijoita, koska ne ovat voineet
keskittyä enemmän perusliiketoimintaan. Vallitseva kehitys luo erään haastateltavan
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mukaan pienten toimijoiden osalta paineita lisäkonsolidoitumiseen, koska niiden asema
vaikeutuu vähitellen. Muuttoliikkeen keskittyminen suuriin kasvukeskuksiin on yksi
tekijä, mikä suosii suurempia toimijoita, jotka ovat vahvassa asemassa juuri näissä
kasvukeskuksissa. Markkinaosuuden voittaminen kasvavilla alueilla tulee olemaan
pienille toimijoille yhä haastavampaa samalla, kun liiketoiminnan tuotot vähenevät
pienten toimijoiden hallitsemilla alueilla muuttoliikkeen ja kasvun hidastumisen
seurauksena.

Suomen finanssimarkkina kuvataan haastatteluissa hyvin pankkikeskeiseksi (kuva 18).
Yritysten rahoitus on, suuryritykset pois lukien, hyvin pankkikeskeistä verrattuna
USA:han ja muihin markkinaehtoisemmalla rahoitusmallilla toimiviin maihin. Oman
pääoman ehtoinen rahoitus on vähäistä ja pörssilistautumisia on ollut viime vuosina
erittäin vähän verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Syyksi tähän eräs haastateltava nostaa
yksinkertaisesti sen, että tarvittavia markkinoita oman pääoman ehtoiselle rahoitukselle
ei löydy Suomesta. Tarvittavaa sijoituskäyttäytymistä oman pääoman rahoitusta
tukeville markkinoille ei löydy kuluttajilta eikä yrityksiltä, vaan se pohjautuu pitkälti
harvoihin institutionaalisiin sijoittajiin ja pieneen ryhmään yksityissijoittajia.

Kuva 18. Erilaiset rahoitusjärjestelmät (Ihamuotila, 2000)
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Pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän seurauksena on finanssialan kautta muodostunut
vahvat sidokset ja sidosryhmät varsinkin suurten toimijoiden ympärille, jolloin myös
finanssialan

toimijoiden

elinkeinorakenteissa.

verkostot

muodostuvat

Pankkikeskeisen

pysyviksi

rahoitusjärjestelmän

ja

ovat

luomien

syvällä
tiiviiden

verkostojen seurauksena uusien toimijoiden mahdollisuudet tulla Suomen markkinoille
perinteisessä finanssiliiketoiminnassa ovat vaikeat, sillä verkostojen luominen ja
muuttaminen nykyisestä on haastava tehtävä.

Suomen osalta kiristyvä regulaatio nähdään haastavaksi juuri pankkikeskeisyyden takia.
Suurin

osa

rahoituksesta

välittyy

pankkien

taseen

kautta,

eikä

vastaavasti

pääomamarkkinapohjaista rahoitusta ole niin suuressa mittakaavassa kuin monessa
muussa länsimaassa. Tästä voi aiheutua paineita yritysrahoituksen saatavuuteen, mikäli
lainanantopolitiikkaa kiristetään regulaation myötä ja korkeammat marginaalit viedään
täysimääräisesti hintoihin.

Kiristyvän regulaation vaikutuksia investointeihin ja investointihalukkuuteen on erään
haastateltavan mukaan vaikea arvioida, mutta kaikkien riskipitoisimpien hankkeiden
osalta rahoituksen kiristymistä saattaa tapahtua. Regulaation myötä kallistuvat
rahoituskustannukset voivat hillitä investointeja jossain määrin, mutta merkittäviä
muutoksia tuskin tapahtuu. Kiristyvä regulaatio aiheuttaa erään haastateltavan mukaan
paineita erityisesti peruspalvelujen kannattavuuteen.
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4.4 Näkemyksiä tulevasta kehityksestä
4.4.1 Ansaintalogiikan muutos ja palvelukokonaisuuden laajentuminen
Nykyisessä liiketoimintaympäristössä, jossa finanssiala kohtaa merkittäviä paineita
poliittisesta sekä regulatorisesta suunnasta, kasvun löytäminen aiemmin koetun
rahoitusvolyymin

lisäämisellä

tulee

olemaan

haasteellisempaa.

Toisaalta

toimintaympäristön paineet ovat pitäneet markkinakorot tähän asti alhaisella tasolla.
Vallitseva tilanne ei siis toimi finanssialan kasvua merkittävästi hidastavana tekijänä
vaan alhainen korkotaso houkuttelee ihmisiä edelleen lainanottoon. Tällä hetkellä
korkotaso on maltillinen lainanottoon niin yksityis- kuin yrityspuolellakin. Todellisen
liiketoimintaympäristön tilanne ja muutosten vaikutukset pystytään arvioimaan vasta,
kun korkotaso on palautunut poikkeuksellisen alhaiselta tasolta korkeammalle ja
alhaista korkotasoa tukevat elvytystoimet on lopetettu. Suomen finanssitoimialan
tulevaisuuden nähdään riippuvan erään haastateltavan mukaan kansainvälisen
ympäristön lisäksi oman kansantalouden kehityksestä ja työttömyysasteen pysymisestä
kohtuullisella tasolla. Mikäli nämä tekijät ovat suhteellisen kunnossa, myös
finanssiliiketoiminnan nähdään kasvavan jatkossakin tasaisesti.

Finanssimarkkinoiden kasvun nähdään erään haastateltavan mukaan kumuloituvan
jatkossakin rahoituksen kasvusta, mutta kasvuvauhti tullee riippumaan finanssikriisin
aiheuttamista toimintaympäristömuutoksista. 2000- luvun vuosina koettua kasvua (kuva
19) tullaan tuskin näkemään sen jälkeen, kun poikkeuksellisen alhaiseksi kuvattu
korkotaso korjaantuu. Suurten toimijoiden varainhankinnan rakenne on yksi tekijä, joka
määrittelee erään haastateltavan mukaan paljolti luotonannon volyymin potentiaalia. Jos
isompien toimijoiden varainhankinta nojautuu pääosin rahoituksen tukkumarkkinoihin,
ei näillä markkinoilla voida olla haastateltavan mukaan jatkuvasti läsnä. Tämä rajoittaa
osaltaan

luotonantoa,

koska

taseita

ei

haluta

käyttää

liikaa

varsinkaan

vakavaraisuussääntelyn kiristyessä, vaikka investointeja toivotaankin yrityspuolella
lähtevän liikkeelle nykyistä enemmän.
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Kuva 19. Euromääräiset luotot ja talletukset (FK, Pankit Suomessa, Helmikuu 2011)

Rahoituskatteen pienentyminen tullee aiheuttamaan finanssialalle paineita niin anto- ja
ottolainauksen osalta kuin myös nollakorkoisilla tileillä olevista varoista saatavan
korkoneton puutumisen takia, koska markkinakorkotaso on alhainen. Molemmat tekijät
luovat finanssialalle kustannuspaineita, jonka seurauksena toimijat joutuvat katsomaan
muita vaihtoehtoja vähenevien tuottojen kompensoimiseksi. Korkeammilla koroilla
vastaavanlaisia paineita rahoituskatteen saamiseksi ei kohdistuisi, koska pelivaraa olisi
monessa suunnassa enemmän. Matala korkotaso on aiheuttanut myös vakuutusyhtiöille
paineita, koska toimijat ovat antaneet pitkiä korkolupauksia korkeammalla korkotasolla.
Tällöin ei nykyistä poikkeukselliseksi kuvattua korkotasoa ole pystytty tarkoin
ennakoimaan, joten alhainen korkotaso tulee aiheuttamaan paineita riittävien tuottojen
saamiseksi kattaakseen annetut korkolupaukset. Suurempia tuottoja voidaan pyrkiä
hakemaan

muista

kuin

korkoinstrumenteista

kompensoidakseen

epäedullista

korkotilannetta, mutta myös tässä sääntely- ja vakavaraisuustekijät tulevat vastaan
tietyssä pisteessä.

Regulaation kiristyminen tulee vaikuttamaan toimijoihin eri lähtökohdista. Suurimpien
toimijoiden etuna on, että regulaatiosta aihetuvat kustannukset pystytään jakamaan
suuruuden ekonomiaa hyödyntämällä isojen asiakasmassojen kesken. Pienempiä
toimijoita regulaatio tulee suhteessa rasittamaan enemmän, koska niiden volyymit ovat
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paljon pienempiä ja resurssit vähäisempiä. Osaltaan kiristyvällä regulaatiolla voidaan
nähdä olevan konsolidoitumista tukeva vaikutus, ja etenkin pienten vakuutusyhtiöiden
ja -yhdistysten konsolidoitumista saatetaan erään haastateltavan mukaan nähdä

Uudenlainen toimintaympäristö ja mahdollisesti pitkittyvä poikkeuksellisen alhainen
korkotaso tulee erään haastateltavan näkemyksen mukaan aiheuttamaan uusien
toimintamallien

etsimistä

ja

mahdollisesti

erikoistumista

finanssialan

sisällä.

Kulurakenteiden uudelleenarviointi voi johtaa tietyistä palvelutuotannoista luopumiseen
ja siirtymiseen verkostomaisemman palvelutuottamisen malliin, jossa eri tuottajien
palveluita

yhdistellään

asiakastarpeiden

mukaan.

Finanssitoimijoiden

pääoman

saamisen kannalta voi vastaan tulla myös sijoittajien näkemys toimialan heikosta
tulevaisuudesta ja alenevista tuotoista, jolloin uuden pääoman saanti voi vaikeutua.
Kuvatuttu tilanne voisi osaltaan tukea konsolidaation jatkumisista finanssialalla, jolloin
pääomia kasvatettaisiin fuusioiden ja yhteenliittymien kautta.

Erään haastateltavan mukaan nykyinen regulaationäkymä on sellainen, jonka kanssa
voidaan elää, koska siirtymäsäännökset ovat sen verran pitkiä. Nopeammalla
aikataululla toteutettu sääntelyn kiristäminen olisi voinut aiheuttaa vaikeuksia yritysten
toimivan

rahoitushuollon

osalta.

Regulaation

kiristymisen

nähdään

nostavan

kustannuksia kaikilla toimijoilla ja aiheuttavan paineita erityisesti pankkien tuottoihin.
Kohonneita kustannuksia tullaan siirtämään asiakkaille, ja se tullee vaikuttamaan
luottomarginaaleihin korottavasti. Se miten paljon kohonneita kustannuksia pystytään
siirtämään asiakkaille, riippuu pitkälti vallitsevasta kilpailutilanteesta. Luotonannon
kallistumisella on myös seurannaisvaikutuksia moneen talouden osa-alueeseen.
Kiristyvä ja kallistuva luotonanto vähentää investointien määrää ja toisaalta
luotonannon kasvun hiipuminen syö finanssitoimijoiden tuottoja volyymien tippuessa.

Kuluttajien

velkaantumisasteesta

(kuva

20)

ja

muista

mittareista

vedettävät

johtopäätökset eivät erään haastateltavan mukaan muodosta kasvun rajoitteita
lähitulevaisuudessa. Ennen finanssikriisiä pitkään jatkunutta voimakasta luototuksen
kasvua tuskin nähdään lähivuosina, koska osa luontaisesta kasvupotentiaalista on jo
käytetty ennen finanssikriisiä nähdyn voimakkaan kasvun myötä. Jatkossa kasvu tulee
olemaan hitaampaa, mutta merkittäviä esteitä tähän ei erään haastateltavan mukaan ole.
Yrityspuolella vastaavasti on yhä mahdollisuuksia tarjolla, mutta itse palveluprosessi ja
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riskit ovat monitahoisempia. Pk-yritykset nähdään ryhmäksi, joka pelkää häviävänsä
kiristyvässä regulaatiossa enemmän kuin muut asiakasryhmät. Julkisen ja puolijulkisten
tahojen suhteellinen osuus voi lisääntyä yritysrahoituksen osalta (Finvera, Tekes), jos
finanssitoimijoiden

yritysrahoitusmahdollisuudet

kohtaavat

haasteita

regulaation

kiristymisen myötä. Finanssialan kasvu tulee jatkossakin tapahtumaan toimialan sisältä,
eikä erään haastateltavan mukaan uusia korvikkeita ole lyhyellä aikavälillä näköpiirissä.

Kuva 20. Kotitalouksien velkaantuneisuus ja korkomenot Suomessa (FK, Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat
– kuvasarja, Helmikuu 2011)

Finanssipalveluiden vertailtavuuden parantumista ja kilpailuttamisen yleistymistä on
edesauttanut rahoituksen saatavuuden helppous ennen finanssikriisiä, mikä on näkynyt
pientenkin marginaalierojen kilpailuttamisena useilla palveluntarjoajilla. Saatavuuden
heikentyminen regulaation seurauksena voi muuttaa totuttua tilannetta, jos samanlaista
rahoitusvolyymin kasvua ei nähdä tulevina vuosina. Liiketoiminnan tuottojen kannalta
paineita volyymin kasvattamiseen kuitenkin voi muodostua.

Suomen finanssimarkkinat ovat jakaantuneet eri markkinaosuuksilla mitattuna (ks.
kuvat

11–14)

selvästi

eri

finanssitoimijoiden

kesken

ja

muutokset

asiakasmarkkinaosuuksissa ovat vuosittain pieniä. Potentiaalia markkinoiden kasvulle
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löytyy erään haastateltavan mukaan ainakin jatkuvista asiakkaiden elämäntilanteiden
muutoksista,

joihin

finanssipalvelut

kuuluvat

kiinteästi

monella

osa-alueella.

Perusvarallisuuden kasvu, ja sen kertyminen suurten ikäluokkien mukana enemmän
vanhemmalle sukupolvelle, tulee tuomaan osaltaan finanssiliiketoimintaan uusia
mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa. Varallisuuserojen kasvun nähdään muuttavan
finanssipalvelujen roolia ja jakavan asiakaskunnan palvelutarpeita yhä enemmän
erilleen.

Finanssitoimijoiden on kehityksen mukana arvioitava ja positioitava liiketoimintansa
uudelleen. Varallisuuden kasvun ja asiakkaiden vaurastumisen nähdään puolestaan
avaavan mahdollisuuksia palveluiden kehittämiseen ja uusien tuote- ja palvelumallien
luomiseen erityisesti palkkioperusteisissa palveluissa. Tämä tulee edellyttämään
kuitenkin finanssitoimijoiden aktiivisuutta ja uusien palvelumallien kehittämistä.
Tällä hetkellä kotitalouksien rahoitusvarallisuudesta (kuva 21) noin puolet muodostuu
pankkitalletuksista.

Varallisuuden

kanavoiminen

pankkitalletuksista

muihin

instrumentteihin toisi finanssialan sisältä paljon uutta liiketoimintaa, mutta sen
edellytyksenä ovat suuremmat rakenteelliset muutokset ja laajemmin ihmisten
aktiivisuuden

sekä

tietouden

lisääminen

finanssialan

palveluita

kohtaan.

Rahoitusvarallisuuden lisäksi suomalaiseen yhteiskuntaan ominainen omistusasumisen
kulttuuri vaikuttaa merkittävästi finanssiliiketoimintaan. Toisaalta se luo kysyntää
jatkuvalle asuntorahoitukselle, toisaalta asuntovarallisuudesta muodostuu suurin
yksittäinen varallisuuden erä monelle ihmiselle, eikä muihin sijoitusmuotoihin kerry
merkittävää varallisuutta. Kehityskulun tulee sanelemaan jatkossa nuoremman
sukupolven finanssikäyttäytyminen ja siinä tapahtuvat muutokset.
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Kuva 21. Kotitalouksien rahoitusvarat. (FK, Kotitalouksien rahoitusvarat ja velat – kuvasarja, Helmikuu
2011)

Finanssitoimialan

rajat

ovat

hämärtyneet

viimeaikaisen

kehityksen

myötä.

Finanssitoimialan määrittäminen absoluuttisesti ja tiukoin rajauksin on tästä syystä
erittäin haastavaa. Finanssitavaratalokonseptin pohjalle rakennettuun palvelutarjontaan
on lisätty ja yhdistetty perinteisen finanssiliiketoiminnan ulkopuolisia palveluita. Erään
haastateltavan mukaan viimeaikainen kehitys ydinpalveluiden ulkopuolelle on kuitenkin
suuntautunut hyvin luonnollisille alueille, kuten kiinteistönvälitykseen ja erilaisiin
juridisiin

palveluihin.

Palvelukokonaisuuden

siirtyminen

ydinliiketoiminnan

ulkopuolelle on ollut tulosta kehityksestä, jossa palvelutarjontaa on pyritty laajentamaan
ydinliiketoiminnoista kohti uuden kasvun liiketoiminta-alueita. Taustalla kehitykseen
voidaan nähdä olevan ydinliiketoiminnan kiristyvä hintakilpailu sekä kasvun
hidastuminen

tietyillä

perinteisemmillä

finanssiliiketoiminnan

osa-alueilla.

Laajentuminen on kuitenkin tapahtunut usean toimijan taholta samanaikaisesti, eikä
laajentumalla ole pystytty luomaan erityistä kilpailuetua suhteessa muihin toimijoihin.

Pankkien tuottorakenteessa onkin tapahtunut muutoksia tuottojen hajaantumisen ja
ansaintalogiikan osittaisen muutoksen seurauksena. Rahoituskatteesta saadut tuotot
muodostivat pankkien tuotoista aiemmin jopa 90 %, kun tällä hetkellä tuotot
jakaantuvat hieman toimijasta riippuen lähes puoliksi rahoituskatteesta saatavien
tuottojen ja muiden tuottojen kuten palkkiotuottojen ja arvopaperikaupasta saatujen
tuottojen kesken. (Ks. liitetaulukko 1 pankkien tuloslaskelman kehityksestä)
75

Rahoituskatteen nopea heikkeneminen finanssikriisin ja siitä seuranneen alhaisen
korkotason myötä on syönyt rahoituskatteesta saatavia tuottoja voimakkaasti. Varsinkin
Suomen finanssialalla, jossa talletusten osuus taseessa on suuri ja antolainauksen
marginaalit pieniä, on matala korkotaso erään haastateltavan mukaan vähentänyt
tuottoja merkittävästi.

Tuottojen hajautuminen palkkiotuottojen kasvun johdosta on tuonut finanssialalle
kompensoivia tuottoja nykyisessä tilanteessa, mutta paineet erilaisten uusien tuottojen
hakemiseen kasvavat

edelleen

alhaisen korkotason ja kiristyvän

regulaation

ympäristössä. Se, että puhutaan asuntolainoista tai määräaikaistalletuksista eräänlaisina
sisäänheittotuotteina johtuu erään haastateltavan mukaan siitä, että näiden erittäin
kilpailtujen tuotteiden aleneva hinnoitteluvoima on pienentänyt niistä saatavia tuottoja,
jolloin näiden tuotteiden myynnin seurauksena pyritään asiakkaalle tarjoamaan muita
finanssipalveluita. Regulaation myötä pitkäaikaisten talletusten painoarvo toimijoiden
varainhankinnassa tulee kasvamaan, ja se näkyy jo nyt koventuneena talletuskilpailuna.
Rahoituskatteen osalta kohoavat talletuskorot eivät paranna tilannetta, ja korvaavien
tuottojen hakemiseen ydinpalveluiden ulkopuolelta tarvitaan erän haastateltavan
mukaan kekseliäisyyttä. Palkkiopohjaisten tuottojen lisääntyminen on ollut merkittävää
tarkasteltaessa finanssialan tuottojen kertymistä viime vuosina (Kuva 228).

Kuva 22. Kotimaisten pankkien palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin. (Tilastokeskus)

8

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitekuvio 2. Kotimaisten pankkien palkkiotuottojen
vuosimuutos neljänneksittäin . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2011].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_kuv_002_fi.html.
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Perinteisen rahoituskatetuottojen osuus on vähentynyt vuosi vuodelta ja erityisesti
finanssikriisin aiheuttaman alhaisen korkotason vuoksi rahoituskatteesta saatavat tuotot
ovat kohdanneet yhä enemmän paineita (Kuva 239).

Kuva 23. Kotimaisten pankkien rahoituskatteen vuosimuutos neljännesvuosittain. (Tilastokeskus)

Myös vakuutuspuolella on nähty vastaavanlaista kehitystä sijoitussidonnaisten ja
muiden palkkioperustaisten tuotteiden kasvun seurauksena, jolloin perinteisen
laskuperustekorollisen vaihtoehdon merkitys on pienentynyt. Erään haastateltavan
mukaan

kehitys

ohjaa

myös

jatkossa

enemmän

palkkiopohjaisten

tuottojen

kasvattamiseen. Tätä kehitystä tukee tulevina vuosina kiristyvästä regulaatiosta
ennakoidut muutokset finanssiliiketoimintaan. Erään haastateltavan mukaan tämä tulee
pankkien osalta tarkoittamaan ansaintalogiikan muutoksia niin asiakkaille tarjottavien
palveluiden kuin pankkien oman taseen rakentumisen kannalta. Tämän nähdään
johtavan finanssitoimijoiden osalta omien liiketoimintojen kannattavuuden yhä
kriittisempään tarkasteluun, josta voi seurata myös kannattamattomien liiketoimintojen
uudelleenorganisointia tai luopumista näistä kokonaan.

Ydinliiketoiminnan

rajoitukset

ja

yhä

kiristyvä

toimintaympäristö

ohjaavat

liiketoiminnan laajentamiseen enemmän palvelukokonaisuuden kasvattamisen kautta.
9

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 3. vuosineljännes 2010, Liitekuvio 1. Kotimaisten pankkien rahoituskatteen
vuosimuutos neljännesvuosittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2011].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2010/03/llai_2010_03_2010-12-08_kuv_001_fi.html.
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Haasteena uusiin palveluihin laajentumisessa on finanssiliiketoiminnan kannalta
relevanttien palvelujen löytäminen, uusien markkinoiden luominen ja toisaalta palvelun
onnistunut

integroiminen

osaksi

finanssipalvelukokonaisuutta tilanteessa,

jossa

toimialarajojen hämärtymisen seurauksena myös muut kuin finanssitoimijat tarjoavat
vastaavia palveluita. Finanssiliiketoiminnan laajentumismahdollisuudet ovat kuitenkin
rajoitettuja, koska sääntely osittain sanelee mitä liiketoimintoja finanssivalvonnan
alainen toimija voi harjoittaa.

Finanssipalvelujen laajentumisessa vastaan tulee erään haastateltavan mukaan yleensä
regulaatio. Se, että finanssiala on yksi säännellyimmistä aloista, jossa kuluttajansuoja ja
pankkisalaisuus ovat korkeat, toimii osaltaan rajoittavana tekijänä mietittäessä uusiin
palveluihin

laajentumista.

kiinteistövälitykseen

on

Finanssitoimijoiden
edellyttänyt

laajentuminen

regulaattorien

muun

hyväksyntää

ja

muassa
tiettyjen

toimintamallien hyväksymistä. Toiseksi haasteeksi eräs haastateltava nostaa puhtaan
liiketoiminnallisen haasteen siitä, että mitä enemmän palveluita asiakkaalle tarjotaan,
sitä enemmän riippuvaiseksi kumpikin osapuoli tulee toisistaan. Finanssitoimijan
kannalta palvelujen laajentamisessa haasteeksi nousee asiakkaan palvelutarpeen ja
odotusten täyttäminen monella eri osa-alueella. Jos yhdessäkin osa-alueessa tulee
pettymyksiä

palvelussa,

voi

koko

asiakkuus

olla

uhattuna.

Toisaalta

kokonaisasiakkuuksien kannalta toimijalle aiheutuu ongelmia yhtä lailla, jos asiakas
joutuu

ongelmiin

(esim.

luottotappiot)

ja

kokonaisasiakkuudesta

aiheutuvat

kustannukset toimijalle ovat korkeammat kuin yksittäisen palvelun tapauksessa. Erään
haastateltavan mukaan vallitseva kilpailutilanne pitää huolen siitä, että asiakkuuksia ei
voi pitää vakaina, vaikka suurin osa palveluista on jo toimijan hallinnassa. Asiakkaan
tunteminen nousee kokonaisasiakkuuksien hallinnassa keskeiseksi tekijäksi, koska sen
avulla voidaan yhtäältä muodostaa asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus ja toisaalta
pystytään ennakoimaan asiakkuudessa tapahtuvia muutoksia paremmin.

Laajentumista

täysin

uusille

toimialoille

tai

monitoimialakonglomeraattien

muodostamista haastateltava pitää hyvin epätodennäköisenä finanssitoimijoiden taholta.
Laajentumisen tulisi perustua jollain tavoin ydinliiketoimintaan ja sitä sivuaviin
liiketoimintoihin. Yritysostojen kautta tapahtuva laajentuminen ei erään haastateltavan
mukaan luo mitään etua, jos liiketoimintaa ei integroida osaksi olemassa olevaa
toimintaa. Silloin ostettu liiketoiminta jää usein irralliseksi, eikä siitä saatavia hyötyjä
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päästä

välttämättä

täysimääräisesti

hyödyntämään.

Finanssiliiketoiminnan

laajentuminen toimialarajojen yli on ollut maltillista samalla kun yhä useampi toimija
on laajentunut tietyille finanssitoimialan osa-alueille ulkopuolelta ja kiristänyt omalta
osaltaan kilpailua. Esimerkiksi kaupan rahoituksen kasvu ja S-ryhmän laajentuminen
vähittäispankkitoimintaan ovat olleet luomassa paineita toimialan ulkopuolelta.

Finanssitavaratalon laajentumista toimialan ulkopuolelle ei erään haastateltavan mukaan
nähdä hankalana. Uusia rajoja testataan koko ajan, eikä kehitys tässä suhteessa ole
hidastumassa. Tärkeää on, että asiakas ymmärtää mitä tarjotaan ja kuka palvelun
tarjoaa. Tällä hetkellä palvelukokonaisuus on kuitenkin suurilla ryhmittymillä jo
kasvanut niin suureksi, että sen hallitseminen onnistuneesti on jo haastavaa. Tällä
hetkellä pitäisi erään haastateltavan mukaan keskittyä kehittämään nykyinen
palvelukokonaisuus riittävän toimivaksi ja sujuvaksi. Vaikka asiakkaille tarjotaan yhden
palveluntarjoajan mallia ja sitä yritetään ylläpitää palveluntarjoajan taholta, hakevat
asiakkaat kuitenkin vaihtoehtoisia palveluntarjoajia jatkuvasti.

Uudenlaiset laajentumismahdollisuudet tehdään erään haastateltavan näkemyksen
mukaan enemmän yhteistyöperustaisesti, koska koko liiketoimintavastuuta ei haluta
ottaa

finanssitoimijan

taholle.

Mahdollisuuksia

erilaisten

palvelupakettien

ja

yhteistyöverkostojen luomiseen on rajattomasti. Eri liiketoimintojen ostamisella itselle
on erään haastateltavan mukaan se etu, että päästään tutustumaan ja näkemään
liiketoimintaa lähemmin. Toisaalta palvelukokonaisuuden laajentuessa ollaan tultu
tilanteeseen, jossa kaikkien liiketoimintojen oppiminen ja viestiminen asiakkaalle
muodostuu haasteeksi. Yhteistyöperustaisessa palveluntarjoamisessa keskeiseksi nousee
toimivien rakenteiden löytäminen ja luominen. Yhteistyön tulee toimia molemmille
osapuolille

mielekkäällä

tavalla

ja

sen

tulee

tarjota

molemmille

ansaintamahdollisuuksia, muuten se jää helposti etäiseksi, eikä haluttua hyötyä pystytä
tarjoamaan.

Luonnollinen tie ulkomaille laajentumiseen tulee asiakkaiden kansainvälistymisen
kautta, jolloin finanssipalveluntarjoajan on pystyttävä vastaamaan laajentuneisiin
asiakastarpeisiin joko itse tai kansainvälisen yhteistyöverkoston kautta. Kuvattu
laajentuminen tapahtuu siis asiakaslähtöisesti, kun taas puhdas etabloituminen täysin
uusille markkinoille nähdään suomalaisten toimijoiden kannalta epätodennäköisenä.
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Lähimarkkinoille etabloitumisesta on nähty lukuisia esimerkkejä muun muassa Baltian
maissa,

joissa

finanssikriisin

myötä

kohdattiin

merkittäviä

ongelmia.

Erään

haastateltavan mukaan menestyneen finanssiliiketoiminnan pyörittäminen Suomessa ei
pätevöitä tai valmista kuitenkaan muissa maissa toimimiseen tai liiketoiminnan
laajentamiseen ulkomaille. Vastaan tulevat ennen kaikkea kulttuurierot ja yhteiskunnan
erilaiset

rakenteet,

jotka

ovat

hyvin

kiinteästi

mukana

finanssialan

toimintaympäristössä.
4.4.2 Moduulirakenneajattelu ja muutokset perinteisessä ajattelumallissa
Finanssialan

siirtyminen

mahdollisena

kohti

eräänlaista

kehityssuuntana

moduulirakennetta

tulevaisuudessa.

nähdään

yhtenä

Moduulirakenneajattelussa

finanssitoimijat itsessään jäävät enemmän taka-alalle, jolloin palveluita tuotetaan siellä
missä se on tehokkainta. Uudenlaiset finanssitoimijasta riippumattomat jakelukanavat
nousevat moduulirakenneajattelussa avaintekijäksi finanssipalveluiden tarjoamisessa.
Kuvatussa mallissa finanssitoimijat jäävät tuote- ja palvelubrändeiksi, joiden
palveluiden jakelu tapahtuu eri jakelukanavissa toimialarajoista riippumatta.

Eräs haastateltava pitää kuvatussa mallissa ongelmallisena finanssitoimijan keskeistä
monitorointiroolia ja lainsäädäntöä, joka edellyttää finanssipalveluiden tarjoajalta
tiettyjä standardeja ja käytäntöjä. Edelleen finanssitoimijan oman riskienhallinnan
kannalta tietyt prosessit on säilytettävä itsellään, ja siitä myös kiristyvä regulaatio tulee
osaltaan pitämään huolen. Markkinoiden sisäisen sääntelyn todettiin toimivan
riittämättömällä

tasolla,

jonka

takia

myös

finanssikriisi

puhkesi.

Rahoituksenvälityksessä perinteinen kontrolli ja monitorointi asiakkaan osalta
ulkoistettiin arvopaperistamalla lainoja ikään kuin markkinoille, joiden kyky hinnoitella
uudenlaiset tuotteet petti. Riskienhallinnan nähdään säilyvän keskeisenä osana
finanssitoimijoiden

liiketoimintaa,

vaikka

varsinaiset

jakelukanavat

ja

asiakastransaktiopinnat voivat muuttua radikaalistikin.

Vakuutuspuolelta

yleisempi

asiamiesten

tai

meklareiden

käyttö

asiakkaiden

edunvalvojina palveluntarjoajien ja asiakkaiden välissä voi laajentua muihin
finanssiliiketoimintoihin varsinkin yritysasiakaspuolella. Näiden tehtävänä on siis
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kilpailuttaa

asiakkaalle

palvelukokonaisuus

asiakkaan

puolesta.

Nyttemmin

sijoituspuolella tämä toimintatapa on jo lisääntynyt.

Moduulirakenneajattelussa finanssitoimijasta muodostuu vahva brändi tuotteille, joita
tarjotaan erilaisten välittäjien, meklareiden, internetin tai muiden jakelukanavien kautta
asiakkaille. Finanssitoimija jää itse tässä skenaariossa taka-alalle ja keskeiseksi nousee
jakelukanavien tehokas hyödyntäminen sekä vahvan brändin viestiminen asiakkaiden
keskuuteen. Palveluntarjoaja voi toimia tuottamisen sijasta itse pelkkänä tuotteiden
brändääjänä seulomalla itse parhaat vaihtoehdot, joita muut toimijat tuottavat.
Ajatuksena on eräänlainen white label -ajattelumalli, jossa palvelun tuottaja on eri
toimija kuin palvelun tarjoaja ja markkinoija. Finanssitoimialan laajentuessa ja
palvelukokonaisuuden kasvaessa kukaan toimija ei pysty olemaan kaikessa suurin ja
hallitsevin, vaan vähitellen joudutaan analysoimaan mihin toimintoihin kannattaa
panostaa ja missä puolestaan siirtyä palvelun tuottajasta ostajaksi. Tämä tarkoittaa, että
tiettyjen toimintojen osalta pyritään omaa toimintaa divestoimaan ja rakentamaan
strategisia kumppanuuksia, joissa palvelun välittäminen ja tuottaminen eriytetään eri
toimijoille.

Pienemmillä toimijoilla finanssitavaratalolaajentuminen on tuonut haasteita siinä, että
alettaessa tuottomaan lukuisia eri finanssipalveluita, on ryhdytty kilpailemaan
suurempia vastaan tuotannossa, jossa suuruuden ekonomia ja volyymit ovat tärkeitä.
Pienempien ryhmittymien markkinaosuudet ja samalla volyymit ovat suuriin verrattuna
erittäin pieniä, jolloin samojen palvelukokonaisuuksien tuottaminen on lähtökohtaisesti
pienemmille tehottomampaa. Erään haastateltavan mukaan pienempien ryhmittymien
osalta kehitys menee suuntaan, jossa itse tuotettujen palveluiden määrä supistuu jo
pelkästään kustannussyistä.

Finanssitoimialalla

siirrytään

moduulirakenneajattelussa

tuottajasta

palvelujen

välittäjäksi, jolloin tarjotaan yhteistyökumppaneiden tuottamia tuotteita joko omalla tai
vieraalla brändillä. Pienempien ryhmittymien kannalta tämä tarkoittaa myös tuottamisen
riskin siirtämistä pois omasta toiminnasta ja ansaintamallin siirtymistä yhä enemmän
palkkioperustaisiin tuottoihin. Siirtyminen edellyttää erään haastateltavan mukaan
muutosta myös ajattelumallissa tuottajasta kohti palveluajattelua. Finanssitavaratalojen
tarjoamien palveluiden laajeneminen aiheuttaa yhä enemmän haasteita pienemmille
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ryhmittymille, koska vastaavia palveluita halutaan asiakkaille tarjota, mutta koko alkaa
jo rajoittaa kaikkien palvelujen itsenäisen tuottamisen mahdollisuuksia.

Asiakasläheisyyden tai henkilökohtaisuuden merkitys tulee erään haastateltavan
mukaan tuskin pienenemään radikaalisti. Peruspalveluiden osalta henkilökohtainen
elementti ei muodostu enää tärkeäksi vaan verkon kautta pystytään hoitamaan laajasti
eri palveluita. Asiantuntijapalveluiden korostunut merkitys pitää huolen siitä, että
asiakkaiden henkilökohtaisen palvelun merkitys säilyy tiettyjen finanssipalvelujen
osalta

palvelukanavasta

riippumatta.

Erilaisten

interaktiivisten

ja

paikasta

riippumattomien verkkopalvelujen merkitys tulee kasvamaan asiakaspalvelussa
lähivuosina. Konttoreiden rooli tulee olemaan enemmän asiantuntijaluonteinen, jossa
asiakasta palvellaan keskeisimpien palveluiden ja asiakaskokonaisuuksien hallinnassa.
Asiakasnäkökulmasta palvelujen vaivaton ja helppo saavutettavuus nousee uusien
transaktiokanavien

myötä

tärkeäksi

tekijäksi.

Erilaisten

verkostojen

käyttö

finanssipalvelujen tuottamisessa nähdään todennäköisimmäksi vaihtoehdoksi, koska
sekä sääntely, että liiketoiminnan kustannustehokkuustekijät ohjaavat enemmän
verkostopohjaiseen yhteisyöhön yli toimialarajojen.

Kysynnän lisääntyminen, ihmisten vaurastumisen myötä etenkin säästämisen ja
sijoittamisen taholla, ohjaa toimijoiden henkilöstön tarvetta kohta vaativampaa
asiantuntijuusosaamista, jotta asiakkaita pystytään palvelemaan tasokkaasti ja
vastaamaan kasvaneeseen kysyntään riittävästi. Erään haastateltavan mukaan tästä
aiheutuu toimijoille tiettyjä paineita, sillä samaan aikaan päivittäispalveluiden
vähentäminen ja siirtäminen yhä enemmän verkkoon sekä kustannuksiltaan kalliimman
henkilöstön

palkkaaminen

entisestään.

Varsinkin

asiantuntijatehtäviin
nykyisessä

kasvattavat

kiristyvässä

kustannuspaineita

sääntely-ympäristössä

kustannustehokkuudesta on huolehdittava ja tehtävä ratkaisuja tiettyjen panostusten
osalta. Perinteiset pankki- ja vakuutuskonttorit tulevat erään haastateltavan mukaan
säilyttämään roolinsa yhä enemmän erilaisten asiantuntijapalveluiden tarjoamisen
tukikohtina. Etä- ja verkkopalveluiden osalta siirtyminen paikasta riippumattomaan
palveluun virtuaalisten palvelukanavien kehittymisen myötä on ollut paljon esillä. (ks.
esim. Tekes 2009)
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Finanssipalveluiden verkkopohjaisen vuorovaikutteisuuden parantaminen on ollut esillä
niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin. Tämä tarkoittaa hieman jämähtäneiksi
kuvattujen verkkopalvelujen uudistamista ja päivittämistä voimakkaan kasvun
vaatimalle tasolle. Se mihin suuntaan ollaan menossa, miten uudistus käytännössä
tapahtuu, on vielä epäselvää. Joidenkin kansainvälisten toimijoiden taholla on kehitetty
erilasia virtuaalipalveluneuvojia (avatar) ja muita uudenaikaisia tietotekniikkaan
perustuvia palvelukokeiluita. Nykyisin palveluiden tarjoamisen osana käytetään paljon
sähköistä markkinointimateriaalia ja muita interaktiivisia ja verkkopohjaisia kanavia.
Kiinnostavaksi erään haastateltavan mukaan tässä kehityksessä nousee suuruuden
ekonomian mureneminen tietyiltä osilta, koska pienempikin toimija voi tehokkaalla ja
vuorovaikutteisella verkkopalvelulla palvella asiakkaita lähtökohtaisesti samalla tavalla.
Ajasta ja paikasta riippumattomasti tuotettu palvelu virtuaalisesti muuttaa suuruuden
ekonomian logiikkaa, joka perustuu siihen, että asiantuntijoita on ollut lähellä asiakasta
fyysisesti riittävän suuri määrä. Pienemmälläkin ryhmittymällä on modernin
teknologian kautta mahdollisuus tuoda vastaavat asiantuntijapalvelut lähelle asiakasta,
mutta se edellyttää keskitettyjen asiantuntijatoimintojen olemista koko palveluntarjoajan
verkon

saavutettavissa.

Mahdollisuuksia

vuorovaikutteisemmassa

verkkopalveluprosessissa on paljon, mutta se vaatii asiakkaiden aktiivisuutta ja
verkkopalvelukanavan uudenlaista omaksumista.

Monenlaisia mahdollisuuksia nähdään löytyvän tulevaisuudessa muun muassa
asiakkaiden tunnistamisesta ja maksukäyttäytymisen mallintamisesta (Scoring)

10

.

Asiakkaan asioidessa eri liikkeissä pystytään tunnistuksen avulla arvioimaan
esimerkiksi asiakkaan luottokelpoisuus ja mahdollinen rahoituksen saatavuus jo ennalta.
Samanlaisia mahdollisuuksia on esitetty myös mobiilimaksamisen kehityksen
yhteydessä, mutta ne eivät ole vielä ottaneet isoa askelta eteenpäin. Innovointi tulee
vaatimaan merkittäviä investointeja, mutta näillä ei ole mahdollista saavuttaa
toimijoiden

keskuudessa

pysyviä

kilpailuetuja,

joka

voi

osaltaan

hidastaa

10
Henkilöiden maksukäyttäytymisen mallintamisella voit ennakoida potentiaalisen uuden asiakkaan
maksukäyttäytymistä. Mallintaminen nopeuttaa ja yhdenmukaistaa luoton myöntämistä, luottoehtojen ja
luottorajojen käsittelyä sekä pienentää luottotappiota. Credit Scoring – palvelu antaa luotonhakijan
tietojen perusteella hakijalle pistemäärän, jonka pohjalta luottopäätös voidaan tehdä. Myös myönnettävän
luoton määrä voidaan suhteuttaa saatuun pistemäärään. Suomi Credit on yleismalli, jossa suomalaisten
luotonhakijoiden perustiedoille (siviilisääty, tulot, työsuhteen kesto, asumismuoto, ikä jne.) on laskettu
painoarvot sen mukaan, kuinka ne vaikuttavat maksuhäiriöriskiin. Credit Scoring voidaan myös räätälöidä
vastaamaan yrityksesi asiakaskuntaa ja luottopolitiikkaa.
(http://www.asiakastieto.fi/luottoriski/paatoksentekopalvelut/scoring/)
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innovointihalukkuutta. Tiettyjen standardien ja infrastruktuurien luominen tapahtuukin
monella osa-alueella yhteistyössä.

Toimialan kehittyminen on teknisten ratkaisujen taholla ollut hyvin yhtenäistä. Erään
haastateltavan

mukaan

toimintamalleihin

tai

kilpailuedut
tuotteiden

eivät

pohjaudu

ylivoimaisuuteen.

teknisiin
Keskeinen

ratkaisuihin,
kilpailutekijä

finanssialalla on ensinnäkin luottamus ja turvallisuus, joka puolestaan rakentuu
osaamisen ja henkilökohtaisen palvelun kautta. Ihmisen merkitys ei teknologisten
innovaatioiden myötä tule poistumaan, vaan sen nähdään korostuvan juuri vaativimpien
asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa. Tämä tarkoittaa toimijoiden kannalta yhä
enemmän panostuksia osaavan ja kilpailuetua luovan henkilöstön rakentamiseen ja
ylläpitämiseen.

Palvelukokonaisuutta lähdetään erään haastateltavan mukaan tuskin laajentamaan täysin
ydinliiketoiminnan ulkopuolelle, koska asiantuntijuutta ulkopuolisista toimialoista ei ole
riittävästi. Finanssitavaratalojen palvelu tulee kehittymään enemmän kohti niin
kutsuttua relationship banking - mallia, jossa asiakkaille tarjotaan kokonaisasiakkuuksia
ja kumppanuuksia, jotka sisältävät etuja ja verkostoja monilta eri toimialoilta.
Varsinaisiin ulkopuolisten toimijoiden omistukseen ei erään haastateltavan mukaan ole
suurta halua eikä se ole todennäköistä, vaan laajentuminen tapahtuu verkostojen ja
yhteistyökumppanuuksien kautta. Tällaisen kehityksen nähdään luovan kasvua ja
mahdollisuuksia laajentaa asiakkuudesta saatavia tuottoja.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA
Seuraavassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta. Aluksi käsitellään haastatteluaineiston
analyysin ja tulkinnan keskeiset tulokset. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan
hybriditoimialan kehityksen näkökulmasta, jota sovelletaan kuvattuun Suomen
finanssitoimialan ympäristöön.

Toisessa kappaleessa esitetään tutkimuksesta heränneitä ajatuksia ja vertaillaan
tutkimuksen

tuloksia

aikaisempaan

tutkimukseen.

Pohdinta

perustuu

tutkijan

henkilökohtaisiin näkemyksiin. Tavoitteena on vertailla haastatteluaineiston analyysiä
ja tulkintaa sekä tutkijalle nousseita ajatuksia ja näkökulmia Suomen finanssitoimialan
kehityksestä.

Lopuksi kuvataan laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen ja uskottavuuteen liittyviä
kysymyksiä ja esitetään tutkimuksesta nousseita jatkotutkimusideoita.
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5.1 Finanssialan kehittyminen hybridinäkökulmasta
Suomen finanssialan kehitystä on haastatteluissa kuvattu viime vuosikymmenenä
maltilliseksi

niin

liiketoiminnan,

palvelujen

kuin

tietotekniikan

kehityksen

näkökulmasta. Merkittäviä harppauksia ei toimialalla ole tapahtunut 1990 – luvun
pankkikriisin aiheuttamien suurien rakennejärjestelyiden jälkeen. Keskeisin muutos on
ollut yli liiketoimintojen tapahtunut konsolidoitumiskehitys. Finanssialalle on
muodostunut suuria ryhmittymiä, finanssitavarataloja, jotka tuottavat asiakkaille laajalti
erilaisia

palveluita.

finanssitoimialan

Suurien
sisäistä

ryhmittymien

muodostuminen

dynamiikkaa

merkittävästi.

on

muokannut

Operoidakseen

finanssitavaratalomallilla on ryhmittymän oltava riittävän iso, jotta kaikki palvelut
pystytään tuottamaan itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti erilaisilla yhteistyökuvioilla.
Muiden finanssialan toimijoiden osalta konsolidaatiokehitys on tarkoittanut siirtymistä
yhä erikoistuneempaan liiketoimintaan ja entistä fokusoidumpiin asiakasryhmiin.

Suomen finanssiala kuvattiin haastatetuissa vakaaksi, eikä merkittäviä muutoksia uskota
tapahtuvan lähiaikoina. Suurimmat ryhmittymät hallitsevat eri liiketoiminnoissa
markkinaosuuksilla mitattuna poikkeuksetta noin 80 prosenttia markkinoista, eikä
markkinaosuuksissa vuositasolla ole tapahtunut suuria muutoksia. Finanssitoimiala on
jakaantunut

yksinkertaistetusti

esitettynä

kahteen

liiketoimintamalliin.

Finanssitavaratalomallilla toimivat erikokoiset ryhmittymät, jotka pyrkivät laajaan
finanssipalvelutarjontaan muodostavat suurimman osan. Tässä kilpailukentässä kilpailu
muodostuu kokonaisasiakkuuksista ja niiden hallitsemisesta yhden toimijan taholta.
Tiettyjen palvelujen hintakilpailu on muodostanut niistä eräänlaisia ”sisäänheitto” tuotteita, joilla kokonaisasiakkuus pyritään avaamaan. Näissä tuotteissa hintakilpailu on
jo niin kovaa, että kannattavuus on erittäin alhainen. Heikkoa kannattavuutta
kompensoidaan kokonaisasiakkuuteen kuuluvilla muilla palveluilla, joista yhdessä
muodostuu palveluntarjoajan kannalta kannattavampi kokonaisuus.

Finanssitavaratalojen

kokonaisasiakkuuksien

eri

osia

haastavat

puolestaan

finanssitavaratalokehityksen ulkopuolella operoivat pienemmät ja erikoistuneet toimijat,
jotka pyrkivät kilpailuttamaan ja haastamaan suuria ryhmittymiä tietyissä palveluissa ja
tuotteissa. Myös jakelukanavissa nämä kaksi erilaista toimintamallia eroavat selvästi
toisistaan. Suuremmilla toimijoilla jakelukanavina on yhä vahva konttoriverkosto ja
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fyysinen läsnäolo asiakkaan lähellä on keskeinen elementti, vaikka sähköisen ja etäisesti
tapahtuvan palvelun tuottaminen on myös näiden keskuudessa kehittynyt nopeasti ja
siihen on kova pyrkimys. Erikoistuneiden toimijoiden rajalliset resurssit jo osaltaan
määrittävät palveluntarjonnan mahdollisuuksia. Jakelukanavat on rakennettu kevyiksi ja
useimmiten operoidaan pääsiassa internetin kautta tapahtuvan palveluntuotannon kautta
ja tarvittaessa asioidaan muutamasta fyysisestä toimipisteestä. Yhä useammin
erikoistuneet toimijat hyödyntävät pelkästään verkkopohjaisia jakelukanavia, eikä
varsinaista kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista synny missään vaiheessa asiakkuutta.
Joidenkin palveluiden kohdalla toimijat ovat kuitenkin halukkaita säilyttämään
perinteisemmän kasvokkain tapahtuvan palvelumallin jo oman riskienhallinnan takia.

Kuvassa 24 on kuvattu Suomen finanssitoimialan rakenne toimintaympäristön
rakentumista kuvaavan teorian kautta. Yksinkertaistetusti finanssiala rakentuu
ulommasta makroympäristöstä ja finanssitoimialan sisäisestä toimintaympäristöstä.
Sisäinen toimintaympäristö puolestaan rakentuu vielä pienemmistä osatekijöistä, kuten
strategisista ryhmistä, joita finanssitoimialalla on muodostunut konsolidaatiokehityksen
myötä.

Kuva 24. Suomen finanssialan rakenne (mukailtu teoreettisen viitekehyksen pohjalta)

87

Ulomman kerroksen muodostaman makroympäristön tekijät ovat olleet erityisen
vahvasti mukana finanssialalla viime vuosina ja tällä hetkellä. Finanssialan PESTEL –
tekijöiden vaikutukset ovat näkyneet finanssialalla monella tavalla. Finanssikriisin
jälkeen erityisesti lainsäädännölliset, poliittiset ja taloudelliset paineet ohjaavat ja
määrittelevät finanssiliiketoiminnan reunaehtoja tiukasti. Suomen finanssialan kannalta
näiden tekijöiden vaikutus ei ole kumuloitunut yhtä voimakkaasti liiketoimintaan kuin
finanssikriisistä enemmän kärsineissä maissa. Makroympäristö on edelleen epävarmassa
tilassa finanssikriisin jäljiltä ja uusia epävarmuustekijöitä on noussut esiin monesta
suunnasta (muun muassa valtioiden velkaongelmat, MENA11 -alueiden levottomuudet,
Japanin maanjäristys).

Suomen finanssialan rajat on kuvattu tutkimuksen perusteella (kuva 24) hämärtyvinä.
Finanssialan absoluuttinen määrittäminen on itsessään hankalaa, koska toimialanrajojen
ylitystä tapahtuu puolin ja toisin. Toimialalle on muodostunut aivan uudenlaisia
liiketoimintoja ja yrityksiä viime vuosina. Toimialan sisäinen konsolidoituminen on
suurten

rakennejärjestelyiden

osalta

kuvattu

haastatteluissa

vakaaksi,

vaikka

konsolidoituminen ja sen myötä liiketoimintojen integroiminen on usealla toimiajalla
vielä kesken. Sisäinen konsolidoitumisen voidaan ennakoida myös jatkuvan pienempien
toimijoiden osalta, koska nykyinen toimintaympäristö ja erityisesti regulaatio ajaa
toimialaa kohti suurempia pääomakeskittymiä tai yksinkertaisempia toimintamalleja,
mikä

voi

osaltaan

näkyä

lähivuosina

muutoksina

finanssialalla.

Nykyinen

finanssitavaratalokonsepti on vielä nykyisessä kehitysvaiheessa hajanainen ja paljon
pääomaa vaativa konsepti.

Strategisten ryhmien lisäksi yksittäiset yritykset toimivat finanssitoimialalla joko täysin
itsenäisesti tai vaihtoehtoisesti hyödyntämällä yhteistyökuvioita ja verkostoja. Kaiken
kaikkiaan finanssitoimialan sisällä on korostunut viime aikoina verkostojen ja
yhteistyön hyväksikäyttö palvelujen tarjoamisessa. Täysin itsenäisesti tuotettuun
palveluun perustuvalla toimintamallilla on nykyisessä toimintaympäristössä haastava
operoida. Yksittäisten toimijoiden luonne on osittain jo sivuuttanut haastatteluissa esille
noussutta moduulimalliajattelua, jossa palveluiden tuottaja ja jakelija ovat eri toimijoita.
Yksittäisten toimijoiden kannalta tätä on jo esiintynyt palveluiden tuottamisessa useisiin

11

Middle East and North Africa
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eri jakelukanaviin (esim. rahastot), jonka avulla yksittäisen toimijan on mahdollista
saavuttaa liiketoiminnan kannattavuudelle kriittiset volyymit helpommin.

Tarkasteltaessa Suomen finanssitoimialan kehittymistä palvelurakenteen kautta (kuva
25) nousee esiin monia selviä muutoksia, joita on tapahtunut finanssitavaratalojen
rakentumisen seurauksena. Finanssipalveluiden kerrostumat on kuvattu Grönroosin
(2007) jaottelun mukaan. Finanssitoimialan sisäiset palvelut on kuvattu rakentuvan
ydin- ja lisäpalveluista, jotka kuuluvat finanssialan keskusliiton määrittämien
finanssialan liiketoimintojen sisälle. Siirryttäessä sisäisistä palveluista ulommas nousee
esiin finanssialan sääntely, joka on osittain rajaamassa mahdollisia laajentumisia.
Tukipalvelut muodostuvat finanssialan ulkopuolisista palveluista, joita on integroitu
osaksi finanssipalvelukokonaisuutta. Kuvatut tukipalvelut on haastatteluissa esitetty
olevan finanssialalle luonnollisia laajentumisalueita, joiden linkittyminen osaksi tiettyjä
palveluita on nähty myös asiakkaan kannalta palvelua parantavana tekijänä. Yhdessä
esitetyt kolme palvelukerrosta muodostavat toimijasta riippuen finanssialalla nykyisin
keskeisessä asemassa olevan palvelukokonaisuuden, jota pyritään finanssiryhmittymän
toimesta tarjoamaan asiakkaille.
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Kuva 25. Suomen finanssialan palvelurakenne (mukailtu teoreettisen viitekehyksen pohjalta)

Palvelukokonaisuuden kautta tarkasteltuna Suomen finanssiala näyttää kehittyneen
hybriditoimialalle ominaisin piirtein (Ks. myös LIITE 4). Taustalla kehityksessä on
alkujaan ollut suurtuotannon etujen hakeminen liiketoimintojen sisällä muodostamalla
suurempia yrityskeskittymiä ja kasvattamalla yrityskokoa. Seuraavana askeleena on
ollut eri liiketoimintojen yhdistäminen toimialan muuttuessa osittain kansainvälisen
kehityksen ja osittain yksittäisten toimijoiden näyttämän esimerkin seurauksena. Vaikka
finanssitavaratalokonseptin hyödyistä esitetään yhä eriäviä mielipiteitä ja todelliset
hyödyt ovat vielä osittain kesken olevan integraation myötä epäselvät, voi kehityksen
todeta

olleen

loogista

ja

perusteltua

erityisesti

finanssikriisin

aiheuttamassa

markkinatilanteessa. Tuottojen suhdannevaihtelut, ydinpalveluiden kova hintakilpailu ja
epäedullinen

korkotaso

ovat

vaikuttaneet

tiettyjen

finanssitoimialan

perusliiketoimintojen kannattavuuteen haastateltavien mukaan erityisen voimakkaasti,
jolloin finanssitavaratalon hyödyt tuottojen hajauttamisen kautta ovat nousseet esiin.
Ansaintalogiikan painottuminen niin pankki- kuin vakuutuspuolella korkokatteesta
saatavista

tuotoista

kohti

palkkioperusteisia
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tuottoja

on

ollut

finanssitavaratalokehityksen jälkeen voimakasta ja se on vahvistunut nykyisessä
markkinatilanteessa yhä enemmän (Ks. kuvat 22 ja 23)

Finanssitoimialalla on tapahtunut teoreettisen viitekehyksen pohjalta tarkasteltuna
vähittäinen eksploitatiivinen laajentuminen kohti uusia kasvumahdollisuuksia. Tämä on
osittain ollut seurausta ydinpalveluiden kovasta kilpailutilanteesta ja vähenevien
tuottojen ympäristöstä, joka konkretisoitui voimakkaasti finanssikriisissä. Uusia tuottoja
ja kasvutekijöitä on haettu panostamalla niin finanssialan sisäisten palveluiden myyntiin
ja vähitellen mukaan on tullut palveluita finanssialan ulkopuolelta. Tuottojen
hajauttamisen

ja

uuden

kasvun

hakemisen

kannalta

palvelukokonaisuuden

laajentaminen on ollut perusteltua ja luonnollinen suunta. Palvelukokonaisuuden
laajentuessa nousee kuitenkin esille toimijoiden kannalta myös negatiivisia tekijöitä.
Asiakasriippuvuus kehittyy voimakkaammaksi, jolloin toimijan riskit asiakkuuden
menettämisestä tai asiakkaan ongelmista muodostuvat suuremmiksi. Liiketoiminnan
kannalta laajentuneen palvelukokonaisuuden tehokas ja onnistunut hallinta on
haasteellista yrityskoon ja sisäisen yhteistyön kannalta. Suurilla ryhmittymillä
haasteeksi nousee riittävän kontrollin säilyttäminen liiketoimintakokonaisuudesta ja
pienemmillä ryhmittymillä riittävän joustavuuden säilyttäminen laajentumisesta ja
liiketoiminnan monimutkaistumisesta huolimatta.

Yhdysvaltojen pankkisektoria käsittelevän tutkimuksen mukaan pienten pankkien
suorituskyky on ollut parempaa kuin suurten ryhmittymien monella mittarilla.
Tutkimuksen

mukaan

tämä

perustuu

pienten

pankkien

asiakaslähtöisempään

toimintamalliin, jossa asiakkuudet muodostuvat kannattavammiksi kuin suurten
pankkien taholla. Vallitseva toimintaympäristö ohjaa tutkimuksen mukaan myös suurien
ryhmien strategiaa kohti asiakaslähtöisempää toimintamallia, koska suuruuden
ekonomian kautta saavutetut yksikkökustannukset ovat jo riittävän alhaalla, eikä sieltä
ole saatavilla samanlaista kasvua.

Erään haastateltavan mukaan yksikkökustannusten pienentämisen jälkeen hinnalla ei ole
enää ratkaisevaa merkitystä, vaan sen jälkeen ratkaisee palvelun toimivuus. Myös
Suomen

finanssialan

kehitys

tukee

yhä

asiakaslähtöisempään

toimintamalliin

suuntautumista, ja tällä hetkellä pienempien ryhmittymien osalta tämä on korostunut
pienten toimijoiden vastatessa suurempien ryhmittymien suuruuden ekonomian
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aiheuttamaan hintakilpailuun. Pienempien ryhmittymien osalta yksikkökustannukset
muodostuvat

kuitenkin

korkeammiksi.

Jatkuvien

tietotekniikkainvestointien

ja

regulaation aiheuttamat kustannuspaineet ovat haastavia juuri tämän takia. Suurempien
taholla haasteena on erilaisten sisäisten rakenteiden integroiminen ja investointien
painotus. Lisäksi on mietittävä kuinka pitkälle eri järjestelmiä on järkevää ja
kustannustehokasta

integroida.

Tämä

on

iso

kysymys

myös

erilaisilla

yhteistyörakenteilla toimivilla ryhmittymillä. Isojen ryhmittymien keskittyminen yhä
enemmän kohti asiakaslähtöisempää toimintamallia tulee aiheuttamaan pienemmille
paineita, koska juuri asiakaslähtöinen toiminta on ollut niiden kilpailuetu finanssialalla.

Finanssialan inkrementaalisen kehityksen johdosta on toimialalogiikassa tapahtumassa
muutosta perinteisestä logiikasta kohti muuttuvan toimintaympäristön edellyttämää
logiikkaa (kuva 26). Haastatteluissa toimialalogiikan muutos nousi useasti esille ja
perinteisen toimialalogiikan todettiin kohtaavan yhä enemmän muutospaineita.
Nykyisessä toimintaympäristössä toimialarajojen hämärtyminen on tosiasia, ja sitä
tapahtuu yhä kiihtyvällä vauhdilla. Toimialarajojen hämärtyminen on tapahtunut
Suomen finanssialalla lähinnä ulkopuolisten toimijoiden finanssialalle laajentumisen
kautta, mutta tulevaisuudessa verkostoituminen tai laajentuminen toimialarajojen sisältä
ulospäin nähdään luonnollisena osana finanssipalvelukokonaisuuden laajentumista.
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Kuva 26. Finanssialan perinteinen toimialalogiikka ja muuttunut toimialalogiikka (mukailtu Kim &
Mauborgne 1997, 106)

Strategisesti tarkasteltuna toimialalogiikka on keskittynyt voimakkaasti nykyisen
palvelukokonaisuuden muodostamiseen palveluista, jotka ovat olleet palveluntarjoajan
kannalta luontevia kehityssuuntia ja helppoja linkittää osaksi kokonaisuutta.
Haastatteluissa esiin noussut rakenteellinen muutos vanhemman asiakaskunnan
vaurastumisen seurauksena ja palvelutarpeen muuttuessa tulee haastamaan toimijoita
ajattelumallin siirtämisestä kohti asiakaslähtöistä ajattelumallia. Uusiin palvelutarpeisiin
vastaaminen vaatii palvelukokonaisuuden osittaista uudelleenasemointia ja räätälöintiä,
koska asiakastarpeiden eriytyminen jatkuu voimakkaana.
Asiakkaiden

jalostaminen

ja

palvelukokonaisuuden

räätälöinti

luo

uusia

mahdollisuuksia finanssialalle. Nykyisen massapalvelukokonaisuuden tarjoaminen ja
maksimaaliseen

ristiinmyyntiin

perustuva

toimintamalli

ei

toimi

eriytyvien

asiakastarpeiden ympäristössä. Nykyisen palvelukokonaisuuden tilalle pyritään luomaan
yli

toimialarajojen

ulottuvaa

relationship

banking

ajattelumallia,

jossa

finanssiryhmittymät tarjoavat palvelukokonaisuuden elementtejä ja etukokonaisuuksia
usealta eri toimialalta verkostopohjaisesti tuotettuna. Tämä tarkoittaa käytännössä
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lisääntyvää yhteistyötä ja jakelukanavien hyödyntämistä muilla toimialoilla toimivien
yritysten kanssa. Tätä on jo osittain tapahtunut finanssialalla ja se on konkretisoitunut
muun muassa S-ryhmän laajennuttua finanssialalle. Vähittäiskaupan tulon takana on
ollut mahdollisuus olemassa olevan suuren asiakaspotentiaalin hyödyntämiseen, mikä
on tuonut asiakkaille uusia vaihtoehtoja tiettyjen finanssipalvelujen osalta.

Finanssialan toimintaympäristö on vahvasti vaikuttamassa toimijoiden mahdollisuuksiin
ja resursseihin etenkin kilpailtujen ydinpalveluiden osalta. Ydinpalveluiden osalta
liikkumavaraa on osittain tiukan sääntelyn ja kovan kilpailun vuoksi erittäin vähän.
Toimijoiden erottautuminen on hyvin rajallista, koska kilpailuetua ei pystytä luomaan
suhteessa muihin toimijoihin. Perinteinen toimialalogiikka säilyy voimakkaana näiden
palveluiden tarjoamisessa. Uusien resurssien ja kyvykkyyksien käyttö painottuu
enemmän

kohti

uudempia

palveluita

ja

niiden

potentiaalin

täysimääräistä

hyödyntämistä. Resurssien ja kyvykkyyksien merkitys tulee korostumaan finanssialan
henkilöstön osalta, koska kasvava asiantuntijuus finanssipalveluiden tarjoamisessa
muodostuu yhä tärkeämmäksi tekijäksi muodostettaessa kilpailuetua ja erottauduttaessa
kilpailijoista.

Tuote- ja palvelutarjooman laajentaminen tapahtuu nykyisten palveluiden pohjalle,
mutta erilaisten jakelukanavien ja täysin uudenlaisten palvelujen innovoiminen
(kasvava tarve hyvinvointipalveluille) voi muuttaa perinteistä toimialalogiikkaa
lähitulevaisuudessa. Palvelutarjooman laajentuessa riittävän suureksi on myös
todennäköistä, että finanssitoimijat kohtaavat tiettyjä rajoja kokonaisuuden hallinnassa
ja palvelujen tuottamisen mielekkyydessä. Kannattamattomien palveluiden divestointi
ja tuottamisen vastuun siirtäminen yhteistyökumppanille voi olla toimijan kannalta
välttämätöntä. Haastatteluissa tätä kuvattiin moduulimalliajattelun kautta, jossa palvelun
tuottaja ja jakelija eriytyvät toisistaan. Finanssitavaratalot muodostuvat vahvan brändin
omaaviksi toimijoiksi, jotka kokoavat asiakaslähtöisesti eri tuottajien palveluita
asiakkaille tarjottaviksi. Palveluiden jakelu tapahtuu yli toimialarajojen sekä
verkostopohjaisella toimintamallilla. Palvelu- ja teknologiainnovaatiot tulevat olemaan
keskeinen

tekijä

finanssialan

kehityksen

muokkaajina.
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määrittäjinä

ja

toimintaympäristön

5.2 Pohdinta
Finanssialan nykyinen ympäristö on hyvin erilainen kuin tarkasteltaessa toimialaa
kymmenen vuotta taaksepäin. Muutokset ansaintalogiikassa, palvelumallissa tai
toimintaympäristössä eivät ole kuitenkaan olleet nopeita, vaan ne ovat tapahtuneet
inkrementaalisesti. Tutkimuksessa on kuvattu Suomen finanssitoimialan nykyrakennetta
ja pyritty tarkastelemaan kehitys- ja ajatusmalleja, jotka ovat vaikuttaneet Suomen
finanssialaan. Finanssialan vahvat sidokset makroympäristön tekijöihin ovat ohjanneet
kehitystä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Suomessa koettu kehitys on
seurannut vahvasti kansainvälisen finanssitoimialan kehitystä, jossa konsolidoitumista
on tapahtunut jo aikaisemmin. Finanssialan trendit ulottuvat nykyisessä globaalissa
toimintaympäristössä myös kansalliselle tasolle, koska moni toimija on hyvin
kansainvälisesti verkottunut. Suomen finanssialastakin merkittävä osa on jo
ulkomaalaisomistuksessa,

mikä

osaltaan

jo

kytkee

Suomen

finanssialan

toimintaympäristön kansainväliseen kehitykseen.

Mietittäessä finanssialan tulevaisuutta ja lähiajan trendejä nousee tutkimuksen
empiirisestä aineistosta keskeisinä tekijöinä esiin verkostojen, tietotekniikan ja
innovatiivisuuden

merkitys

ja

toisaalta

vanhojen

toiminta-

ja

ajatusmallien

Suomen finanssialan viimeaikainen innovatiivisuus on ilmennyt

teknologisen

poisoppiminen.

kehityksen lisäksi lähinnä liiketoimintamallin innovaation kautta finanssitavaratalojen
muodostuessa.

Finanssitavaratalojen

syntymisen

jälkeen

koko

toimiala

on

konvergoitunut yhä keskittyneemmäksi, koska eri liiketoimintojen hyödyntäminen
samoissa jakelukanavissa on ollut uuden liiketoimintamallin takana. Liiketoiminnan
hajauttaminen toimii vain, jos yritys saa tarpeeksi laajentumisen tuomaa hyötyä
(economies of scope) yhdistelemällä liiketoimintoja. Vaikka laajasti hajautetut
konglomeraattistrategiat

nähdään

epäonnistuneina,

niin

yhteen

liiketoimintaa

keskittyminenkään ei pitkällä aikavälillä näytä toimivan, vaan ainoastaan lyhyellä
tarkastelujaksolla. (Stadler 2007)

Palveluinnovaatioiden

puolelta

kokonaispalvelumallin

luontia,

konvergoituminen
jossa

asiakkaalle
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on

tarkoittanut

tarjotaan

kattavasti

lähinnä
koko

finanssipalvelukokonaisuus (suppeampi relationship banking ajattelu). Tämä on
johtanut

siihen,

että

markkinaosuuksista

kilpaillaan

yhä

enemmän

kokonaisasiakkuuksien kautta. Kokonaisasiakkuuksien seurauksena myös palveluiden
ansaintalogiikassa on tapahtunut muutoksia, jonka myötä asiakkaista saatavat tuotot
muodostuvat yhä enemmän monen palvelun kokonaisuudesta, eikä niinkään yhdestä
palvelusta. Tämän taustalla on ollut myös toimialan ydinpalveluiden osalta kova
hintakilpailu, jolloin tuottavuus ydinpalveluissa on vähentynyt ja tuottoja on haettu
muista ydinpalveluiden ulkopuolelle laajennetuista lisäpalveluista (eksploitatiivinen
laajentuminen).

Kolmantena

innovaationa

on

ollut

teknologian

hyödyntäminen

palveluiden

tuottamisessa ja uudenlaisena jakelukanavana, mikä on parantanut tuottavuutta ja
mahdollistanut myös henkilöstön karsimisen teknologisen murroksen seurauksena.
Tämä kehityksen nähdään tapahtuneen suurimmaksi osaksi pankkitoiminnan osalta jo
1990 -luvun pankkikriisin rakennejärjestelyiden myötä. Vakuutustoiminnan puolella
vastaava teknologian hyödyntäminen on tapahtunut hieman myöhemmin, ja sen on
osaltaan myös kesken. Varsinaisia muita merkittäviä ja toimialaa muuttaneita
teknologisia innovaatioita ei finanssialalla ole tapahtunut viime aikoina.

Finanssialalle on yleisesti tyypillistä, että merkittävät innovaatiot niin liiketoiminnan,
palvelujen, tuotteiden sekä teknologian osalta ovat kohtuullisen nopeasti kopioitavissa
ja muiden hyödynnettävissä. Lisäksi kehitystä tietyillä osin tapahtuu paljon yhteistyössä
ja tiettyjen standardien mukaisesti (maksuliikenne, tietotekniikka, verkkopankki),
jolloin merkittäviä kilpailuetuja on tämän kehityksen myötä pysyvästi vaikea luoda.
Toisaalta tämän voidaan nähdä vaikuttavan myös innovaatiohalukkuuteen, koska tehdyt
investoinnit vaativat resursseja, eikä niillä saavuteta merkittäviä kilpailuetuja
pidemmällä aikavälillä.

Monien muutoksien taustalla finanssialalla ovat toimintaympäristön muutoksesta
johtuneet mahdollisuudet. Pääosin lainsäädännön puolelta nousevat mahdollisuudet ovat
kaikkien tiedossa ja arvioitavissa etukäteen, joten uusien mahdollisuuden analysoinnin
voi jokainen toimija tehdä omalla kohdallaan. Tästä esimerkkinä vuoden 2010 alusta
voimaan tullut laki ps-tilistä, jonka kautta tuotiin uusi mahdollisuus yksilölliseen
pitkäaikaissäästämiseen. Vuoden 2010 aikana kaikki merkittävimmät toimijat ovat
96

ilmoittaneet ps-tilin tarjoamisesta osana palveluvalikoimaansa. Finanssitoimialalle on
ominaista, että mikäli tällainen mahdollisuus tulee, on suurimmilla toimijoilla tarve
tarjota palvelu

asiakkaille

yksinomaan

kilpailun

paineesta.

Uhkana tietyistä

kehityskuluista jättäytymisessä on, että tämän seurauksena menetetään tiukasti
kilpailtuja asiakkuuksia, jotka nykyisessä palvelukokonaisuusmallissa ovat toimijoille
erityisen tärkeitä. Tällä hetkellä ps-tilien osalta on käyty paljon keskustelua niiden
vähäisen kiinnostavuuden takia. (Esim. Kauppalehden verkkouutinen 18.11.2010. ”Pstilien läpimurto tulee vielä”) Toimijoiden kannalta lopullisia johtopäätöksiä on liian
aikaista vetää, koska myös esimerkiksi sijoitusrahastojen läpimurto suomalaisten
asiakkaiden keskuudessa vei aikoinaan useita vuosia.

Tarkasteltaessa kilpailuedun luomista suurimpien ryhmittymien osalta on havaittavissa,
että kilpailuetua ei luoda niinkään tuote- tai palvelukokonaisuuksilla vaan yhä enemmän
palvelun ja asiakassuhteen hoitamiseen perustuen. Hieman pienemmillä toimijoilla
(Paikallisosuuspankki, Säästöpankki, OP- ryhmän osuuspankki, Aktia pankki) näyttäisi
olevan tässä etumatkaa ja palvelusuhteen laatu nähdään merkittävänä tekijänä
kilpailuetuja luotaessa.12

Myös Tallon (2010) esittää USA:n pankkisektorilta vastaavanlaisia tutkimustuloksia
kilpailuedun luomisesta asiakaslähtöisyyteen perustuen. Tallonin (2010) mukaan ITperustaiseen talouteen siirtyminen on johtanut finanssialan nousemiseen keskeiseksi
osaksi USA:n bruttokansantuotteen muodostamisessa. Vaikka konsolidaatio vähentää
pankkien lukumäärää, pienet pankit (alle 100 miljoonaa varoja) raportoivat suurempia
tuottoja kuin isot pankit (varat yli 100 miljoonaa). Suuruuden etujen puuttuessa, pienet
pankit toimivat palveluorientoituneella strategialla (asiakasläheisyys), kun taas
suuremmat pankit keskittyvät kannattavuuteen ja tehokkuuteen (operationaalinen
erinomaisuus).

Informaatioteknologia

on

keskeisessä

asemassa

molemmissa

strategioissa, mutta kun pankit siirtyvät yleisesti kohti asiakasläheisyyttä korostavaa
strategiaa, nousee haasteeksi kasvun tavoittelu ilman, että palvelun laatu heikkenee.
Tallonin (2010) tutkimuksen mukaan USA:n suurten pankkien strategiat ovat
suuntautumassa vähitellen kohti asiakasläheisyyttä korostavaa näkökulmaa.

12

Markkinointi ja Mainonta:Taloustutkimuksen Kansallinen Asiakaspalvelupalaute – tutkimuksessa:
http://www.marmai.fi/uutiset/article535310.ece?s=r&wtm=Markkinointi_Mainonta/-19112010?s=k
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Huolimatta konsolidaatikehityksen muodostamasta kilpailukentästä, jossa viisi suurinta
pankki (JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ja U.S. Bank)
kontrolloivat kaikkien USA:n pankkien varoista 50 prosenttia, pienet pankit tuottavat
suurempia voittomarginaaleja (Kuva 27).

Kuva 27. Historiallinen tarkastelu pankkien koon ja kannattavuuden suhteen (Tallon 2010)

Palveluntarjoajan koon nähdään olevan avain tekijä palvelun rakentumisen ja jakelun
kannalta. Suuruuden ekonomiaa hyödyntävät suuret pankit hyötyvät palvelun
tuottamisesta alhaisemmilla kustannuksilla. Koko voidaan nähdä myös esteenä, jos
palvelu menettää henkikohtaisuutensa ja korkeampien tuottojen tavoittelun myötä siitä
muotoutuu rutiininomainen tai prosessimainen palvelu. Pienten toimijoiden etuna
nähdään parempien tuottojen saavuttaminen juuri henkilökohtaisen palvelun kautta,
joka on mahdollista tiettyyn kokoon asti. Se tosiasia, että pienten pankkien tuotto on
ollut korkeampaa jo yli vuosikymmenen ajan nostaa esiin mahdollisuuden, että
palvelumallissa ja sen jakelussa tapahtuu muutoksia, kun pankin koko kasvaa tarpeeksi
isoksi. Informaatioteknologian näkökulmasta suurten pankkien pitäisi oletusarvoisesti
hyötyä niiden kokonsa puolesta IT järjestelmistä enemmän. Tutkimukset osoittavat, että
IT järjestelmät ovat parantaneet huomattavasti pankkien suorituskykyä, mutta sillä on
ollut suurempi vaikutus juuri pienempien pankkien kustannusleikkauksiin ja tuottojen
kasvuun. Tutkimukset eivät kuitenkaan kerro miten pienempien pankkien koko
vaikuttaa menestymiseen, ja miksi tuottojen kasvu esiintyy juuri siellä. Pankkien
98

toimiessa kuitenkin samojen korkotasojen, sääntelyn ja pääomavaateiden piirissä
tiettyjen kokotekijöiden nähdään vaikuttavan pienempien pankkien selviytymiseen ja
menestymiseen paremmin. (Tallon 2010)

Käytettäessä Treacyn ja Wierseman (1997) tyypittelyä (kuva 28), asemoidaan isojen
pankkien strategian keskittyminen operationaalisen erinomaisuuden, transaktioiden
suorituskyvyn ja kannattavuuden korostamiseen, kun taas pienempien pankkien osalta
strategia painottaa asiakaslähtöisyyttä. Itse asiassa koko on ennustava tekijä siihen,
kuinka pankit tarjoavat palveluita asiakkaille. Pienet pankit ovat enemmän
maantieteellisesti keskittyneitä paikallispankkeja, ja he tyypillisesti tuntevat asiakkaat ja
heidän palvelutarpeensa tarkasti. Pienet pankit eivät siis voi erilaistua perustuen
suurtuotannon etuihin, joten niiden on perustettava kilpailuetunsa muihin tekijöihin.
Tämän seurauksena ne ovat osittain pakotettujakin asettamaan asiakaslähtöisyyden
kaikkien asiakasvuorovaikutustapahtumien keskiöön.

Kuva 28. Pankkien asemoituminen USA:ssa Treacyn ja Wierseman (1997) tyypittelyn mukaan (Tallon 2010)
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Tulevaisuuden

yhä

mahdollisuuksista

korkeammat

odotukset

asiakasvuorovaikutuksessa

teknologian
muodostuu

hyödyntämisen
ongelmalliseksi

henkilökohtaisen palvelemisen säilyttämisen kannalta. Tutkimus osoittaa, että on vaikea
olla kustannusjohtaja ja erikoistuja samaan aikaan, johon suuremmat pankit pyrkivät
samanaikaisesti. Kuluttajat voidaan nähdä halukkaana tinkimään palvelun laadusta
alhaisempien kustannusten ja käyttömukavuuden perässä tiettyyn pisteeseen asti.
Suurempien pankkien osalta haasteeksi nousee, miten laajentaa henkilökohtaisen
palvelun osuutta nostamatta kustannuksia merkittävästi. Teknologia voi olla tähän
avuksi, mutta tutkimuksessa todetaan, että todellisen asiakasarvon luonnissa tarvitsee
ottaa huomioon asioita paljon laajemmin kuin pelkän teknologian näkökulmasta. USA:n
talouden kohdatessa suuria epävarmuustekijöitä, pankkien kaatumisia ja valtion
pelastusoperaatioita finanssikriisin seurauksena, jää kyseenalaiseksi, ajautuuko suurten
pankkien palvelumalli paineen alla yhä enemmän kustannustehokkuuteen perustuvaksi.
Pienten pankkien varovainen asenne riskipitoista luotonantopolitiikkaa kohtaa
mahdollistaa näiden tuloksen tekemisen myös jatkossa. Pienten pankkien osalta
markkinoilla

voi

avautua

mahdollisuuksia

kasvattaa

markkinaosuuksia

asiakasläheisemmän toiminnan kautta, jos suuret pankit joutuvat nostamaan hintoja.
(Tallon 2010, 244–245)

Finanssialan tulevaisuutta käsittelevän kansainvälisen kyselytutkimuksen mukaan
suurin osa tutkimukseen vastanneista ei näe palveluiden hintojen kasvattamista
finanssialalla hyvänä vaihtoehtona. Finanssipalveluiden hintojen korottaminen tulee
olemaan vaikeaa, koska ihmisten ennakkoluulot toimialaa kohtaan ovat kasvaneet
riippumatta palvelusta tai tuotteesta. Hinnoittelun katsotaan muuttuvan hieman
joustavampaan suuntaan, mutta tuottojen kasvattaminen hinnankorotuksiin perustuen
nähdään mahdolliseksi, jos asiakkaat kokevat todella saavansa lisäarvoa korkeammasta
hinnasta kuten mukavuutta tai turvallisuutta. Vastaajien mukaan odotettavissa on jonkin
verran toimialan ylittävää konsolidoitumista ja suuressa määrin toimialan sisäistä
konsolidoitumista. Finanssikriisillä nähdään olevan pitkän ajan vaikutuksia finanssialan
rakenteisiin. Tutkimuksen mukaan jotkut finanssialan toimijat ovat epävarmoja, miten
käynnissä olevaan murrokseen tulee reagoida, muuten kuin välittömillä kulujen
karsimisella ja liiketoiminnan leikkaamisella. Finanssialan toimijat ovat ryhtyneet
toimenpiteisiin selvitäkseen toimintaympäristön muutoksista, mutta kaikki eivät ole
yksilöineet keinoja vahvistuakseen tässä ympäristössä. Toimintaympäristöä häiriyttävän
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muutoksen jatkuessa monien toimijoiden on kehitettävä korvaavia tuottoja ja yksilöitävä
uusia kasvustrategioita, jotka sopivat nykyisen toimintaympäristön realiteetteihin. 13

Suomen

finanssialan

lähitulevaisuuden

muutokset

tulevat

kumuloitumaan

liiketoimintojen innovatiivisuuden, verkostojen ja tietotekniikan hyödyntämisen kautta.
Kuvattua kansainvälisen toimintaympäristön muutospainetta Suomen finanssiala ei tule
kohtamaan, koska rakenne on jo hyvin keskittynyt. Tutkimuksessa ei myöskään noussut
esille, että merkittäviä kansainvälistymishaluja tai edellytyksiä täysin kansallisilla
toimijoilla olisi, vaan liiketoiminnan kasvattaminen keskittyy lähinnä verkostojen ja
toimialarajojen hämärtymisen kautta kansallisella tasolla. Uutta liiketoimintaa pyritään
luomaan asiakaslähtöisyyttä korostavalla toimintamallilla, joka tulee luomaan myös
uutta liiketoimintaa ja kasvumahdollisuuksia asiakastarpeiden ja väestörakenteen
muuttuessa.

Mielenkiintoista tulee olemaan millaisten strategioiden kautta liiketoimintaa jatkossa
tullaan harjoittamaan ja kuinka kasvava liiketoimintaportfolio pystytään hallitsemaan
kannattavasti

ja

tehokkaasti.

Suuret

toimijat

selviytyvät

toimintaympäristön

aiheuttamista kustannuspaineista suuruuden ekonomiaa hyödyntämällä suhteessa
paremmin kuin pienemmät toimijat, mutta pienemmät toimijat hyötyvät tällä hetkellä
vielä asiakaslähtöisemmän toimintamallin kautta muodostuvasta kilpailuedusta.
Kilpailun voidaan olettaa kiristyvän toimialan sisällä ja ulkona jatkossakin, koska
kokonaisasiakkuuksista kilpaileminen laajenee myös toimialat ylittävien toimijoiden
kanssa.

Verkostoja

rakennettaessa

tulee

väistämättä

eteen

myös

Suomen

elinkeinorakenteiden voimakas keskittyneisyys, joka tulee nopeasti määräämään
kilpailukykyisimmät

verkostot

toimialarajat

ylittäviä

palvelukokonaisuuksia

muodostettaessa eri ryhmittymien toimesta.

13

The Transformation of the Global Financial Services Industry: Thriving in a changing environment,
2009.
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5.3 Tutkimuksen laadun arviointi ja jatkotutkimusehdotukset
Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen
myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen tutkimusväline. Kvalitatiivisessa
tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja näin ollen
luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tällöin arvioidaan esimerkiksi
sitä, kuinka luotettavasti ja tarkasti tutkija onnistuu kuvaamaan tutkimuksen
metodologian sekä aineiston keruu-, analyysi- ja tulkintavaiheen. (Eskola & Suoranta
2008) Tämän tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi on tutkimusprosessi pyritty
kuvaamaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja avoimesti.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineistosta ei tehdä päätelmiä yleistettävyyttä ajatellen.
Ajatuksena on kuitenkin aristoteelinen ajatus, että yksityisessä toistuu yleinen.
Tutkimalla yksittäistä tapausta kyllin tarkasti saadaan näkyviin myös se, mikä ilmiössä
on merkittävää ja mikä toistuu usein tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla.
(Hirsjärvi ym. 2009, 182.) Yleistyksiä ei voida kuitenkaan tehdä suoraan aineistosta,
vaan aineistosta tehdyistä tulkinnoista. Yleistettävyyden yksi kriteeri onkin tällöin
tarkoituksenmukainen aineiston kokoaminen. Esimerkiksi Sulkusen (1990, 272–273)
mukaan haastateltavia valittaessa olisi suotavaa, että heillä olisi suhteellisen
samanlainen kokemusmaailma, kokemusta ja ensikäden tietoa tutkimuksen aihepiiristä,
ja että he olisivat kiinnostuneita myös itse tutkimuksesta ja suhtautuisivat siihen
myönteisesti (Eskola & Suoranta 2008, 66).

Aineiston

järkevän

valinnan

lisäksi

yleistettävyyttä

parantavat

mahdolliset

vertailuasetelmat, jotka laadullisessa tutkimuksessa ovat olleet hyvin hankalia toteuttaa.
Vertailua voi tehdä kuitenkin muiden tutkimustulosten ja tulkintojen suhteen. Lisäksi
voi vertailla käyttämällä samaa aihepiiriä koskevia arkistoaineistoja. Laadullisessa
tutkimuksessa yleistämistä voidaan ajatella myös siirrettävyytenä. Ensinnäkin joitakin
teoreettisia käsitteitä voidaan soveltaa toisenlaisissa yhteyksissä kuin missä niitä alun
perin on käytetty. Toisekseen siirrettävyydellä voidaan tarkoittaa tutkimustulosten
soveltumista toiseen toimintaympäristöön. (Eskola & Suoranta 2008, 66–68.)

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastattelemalla keskeisten finanssialan
organisaatioiden johtohenkilöitä. Haastateltavien ansioituneisuus ja pitkäaikainen
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kokemus

finanssialalta

lisää

omalta

osaltaan

tutkimuksen

uskottavuutta

ja

luotettavuutta. Lisäksi haastateltavien aito kiinnostus aihetta kohtaan auttoi tutkittavan
ilmiön kuvaamisessa. Tutkimuksessa painotettiin finanssialalla yksilöityjen ryhmien
näkökulmaa, joka perusteltiin myös tutkimuksen rajauksissa. Tämä vähentää osaltaan
yleistettävyyttä koko toimialatasolle, mutta tutkimuksen aiheen kannalta ja pro gradututkimuksen resurssit huomioon ottaen rajausta voidaan pitää välttämättömänä.
Tutkimuksen

edetessä

tutkijalle

syntyi

myös

joitakin

jatkotutkimusideoita.

Finanssitavaratalokehityksen hyödyistä on esitetty perusteluja puolesta sekä vastaan ja
sitä on tutkittu kansainvälisesti eri lähtökohdista. Konsolidoitumiskehityksen vaikutus
on kuitenkin näkynyt finanssitoimijoiden ansaintalogiikassa selvinä muutoksina. Tuotot
ovat hajautuneet useammasta eri liiketoiminnoista kumuloituviksi virroiksi ja
perinteisemmän rahoituskatetuoton osuus on pienentynyt. Vaikka eri liiketoimintojen
tuotot vaihtelevat eri liiketoimintojen syklien mukaan voimakkaasti, on ansaintalogiikan
painottuminen palkkioperustaisten tuottojen suuntaan ollut ilmeistä. Ansaintalogiikan
muutoksen

ja

voimakkuuden

vertailu

esimerkiksi

muiden

Pohjoismaisten

finanssitoimijoiden (Ruotsi ja Norja) kanssa olisi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe,
koska itsenäinen rahapolitiikka luo osittain erilaiset ulkoisen toimintaympäristön
edellytykset tiettyjen pohjoismaiden finanssitoimijoille.
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LIITTEET
LIITE 1: Teemahaastattelurunko
Henkilökohtainen tausta
•

Nykyinen työtehtävä

Finanssialan sisäinen kehittyminen
•
•

•
•
•

Finanssialan konsolidoituminen (yhdentyminen) rahoitus-, vakuutus- ja
sijoituspalvelujen osalta
Ansaintalogiikan muuttuminen (Siirtyminen yksittäispalveluista/tuotteista
kokonaisuuksiin
-> kaikki palvelut yhdeltä toimijalta)
Kilpailuetujen muodostuminen suhteessa muihin toimijoihin: Finanssitavaratalo
vs. yhteistyömalli vs. yksittäiset/erikoistuneet toimijat
Sisäiset innovaatiot (teknologia, liiketoiminta, palvelu)
Regulaation
kiristyminen
ja
sen
vaikutukset
ydinliiketoimintaan/kasvumahdollisuuksiin

Finanssialan ulkoisen toimintaympäristön kehittyminen
•
•
•

Toimialarajojen hämärtyminen (finanssialan ulkopuolisten palvelujen
tarjoaminen)
Uudet kilpailijat toimialan ulkopuolelta
Kansainvälisen
toimintaympäristön
ja
regulaation
yhdentyminen
(kansainvälinen kilpailu)

Näkemyksiä tulevasta kehityksestä
•

Finanssialan sisäinen kehitys
o muutos/uudistumispaineet
o ydinliiketoiminnan kasvunäkymät

•

Finanssialan ulkoinen toimintaympäristö
o muutos/uudistumispaineet
o toimialan ulkoisen liiketoiminnan kasvunäkymät
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LIITE 3: Kotimaisten talletuspankkien tuloslaskelma
Kotimaiset pankit 1)

1.1.-30.9.2009 1.1.-30.9.2010 Muutos-%

Korkotuotot
Leasingtoiminnan nettotuotot
Korkokulut
RAHOITUSKATE
Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista
Palkkiotuotot
Palkkiokulut
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan
nettotuotot
Myytävissä olevien rahoitusvarojen nettotuotot
Suojauslaskennan nettotulos
Sijoituskiinteistöjen nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot
Hallintokulut
Poistot ja arvonalent.aineellisista ja aineettomista
hyödykkeistä
Liiketoiminnan muut kulut
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista
sitoumuksista
Muiden rahoitusvarojen arvonalentumistappiot
LIIKEVOITTO (-TAPPIO)
Tilinpäätössiirrot
Tuloverot
Varsinaisen toiminnan voitto (tappio) verojen
jälkeen
Muun kuin varsinaisen toiminnan tuotot ja kulut
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

5 956 767,9
21 398,7
3 430 882,5
2 547 284,1
158 433,6
1 020 352,6
400 604,0

3 995 217,4
19 332,8
1 954 772,3
2 059 777,9
186 819,4
1 096 328,6
365 212,0

-32,9
-9,7
-43,0
-19,1
-17,9
7,4
-8,8

889 624,8

742 533,1

-16,5

11 233,6
-24 525,6
18 626,4
132 367,7
1 711 837,5

45 245,2
-4 640,5
23 287,6
153 788,0
1 707 149,6

302,8
(-81,1)
25,0
16,2
-0,3

91 496,3

92 184,0

0,8

298 582,2

301 659,3

1,0

610 517,1

360 100,5

-41,0

79,9
1 640 280,2
-8 518,7
384 371,5

-1 731,0
1 478 564,9
-19 302,0
336 831,8

*) 2)
-9,9
(126.6) 3)
-12,4

1 247 390,0

1 122 431,1

-10,0

423,4
1 247 813,4

13 900,0
1 136 331,1

(X) 4)
-8,9

1) Kotimaiset pankit ml. niiden ulkomailla toimivat sivukonttorit; pl. Suomessa toimivat
ulkomaisten pankkien sivukonttorit.
2) Muutos positiivisen ja negatiivisen luvun välillä.
3) Negatiivinen erä kasvaa.
4) Suurempi kuin 999,9 %.
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LIITE 4: Finanssialan kehityskaavio
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